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Aspecte fundamentale
privind procesul
de recrutare şi selecţie
a resursei umane
pentru cariera de
subofiţer/maistru militar
MAISTRU MILITAR PRINCIPAL CORNELIA MIHALCEA*

Abstract
This paper provides an overview on human resource recruitment
in the select military space. By following a series of fundamental principles, such a complex action will inevitably face a series of difficulties related to the lack of motivation in terms of a rich educational
diversity and aging. The solution to these problems depends on the
success of personnel selection. Noting the issues raised here, we can
say that is absolutely necessary to stimulate and revitalise young people interest for military career, as well as ranging interest according to
the general economic situation, to the perception of military organization, and to marketing strategies of other institutions.
*Divizia 2 Infanterie, Buzău
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Military service requires honour, professionalism, respect, prestige and social security, and in case of insufficient funding these goals
are hard to accomplish.
Cuvinte-cheie: domeniu militar, maiştri militari, subofiţeri, principii de recrutare, surse de recrutare, recrutare, selecţie.

Aspecte conceptuale
Organizaţiile în general, şi firmele în special, pentru a supravieţui trebuie
să soluţioneze în mod corespunzător următoarele probleme:
– identificarea aptitudinilor şi alegerea sau selecţia candidaţilor ce corespund mai bine cerinţelor posturilor noi sau vacante;
– identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai
adecvate metode, resurse sau medii de recrutare.
Soluţionarea cu succes a acestor probleme înseamnă succesul întregului
proces de asigurare cu personal, proces deosebit de important datorită faptului că pot apărea erori de angajare. Astfel, respingerea unui candidat competitiv sau angajarea unuia slab pregătit constituie un principiu pentru organizaţie.
Recrutarea resurselor umane se referă la confirmarea necesităţii de a
angaja personal, la anumite schimbări în situaţia angajării cu personal şi identificarea solicitanţilor potenţiali şi capabili să îndeplinească cât mai eficient
cerinţele posturilor. În acest context, nevoile de recrutare pot fi strategice (restructurări, retehnologizări), pot răspunde unor urgenţe temporare (părăsirea
organizaţiei din diferite motive, continuarea studiilor), sau pot fi legate de
mişcările interpersonal (promovări, transferuri).
Recrutarea personalului poate avea un caracter permanent şi sistematic
sau se poate realiza numai atunci când apare o anumită necesitate. Dacă recrutarea are un caracter continuu şi sistematic, organizaţia are avantajul menţinerii unui contact permanent cu piaţa muncii.
Procesul de căutare, localizare, identificare şi atragere a potenţialilor
candidaţi, de unde urmează a fi aleşi candidaţii capabili, se numeşte acţiune
de recrutare a personalului.
Recrutarea este procesul managerial de menţinere şi dezvoltare a celor mai
adecvate surse interne şi externe necesare asigurării cu personal competitiv, în
scopul îndeplinirii obiectivelor organizaţiei. Din această perspectivă, recrutarea
poate fi un proces activ. Deci, organizaţia încearcă să-şi menţină o reţea de spe-
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cialişti calificaţi sau potenţiali candidaţi, chiar dacă există în mod curent posturi
vacante. Trebuie atraşi un număr suficient de mare de candidaţi pentru a-i putea
identifica pe cei care corespund cel mai bine cerinţelor postului.
Recrutarea personalului în domeniul militar reprezintă o etapă importantă în managementul resurselor umane, de care depinde în mare măsură
calitatea personalului chemat să servească naţiunea în rândul cadrelor armatei. De ea depinde viitorul armatei, care are nevoie de cadre şi militari motivaţi şi performanţi.
Pentru mediul militar, recrutarea reprezintă un ansamblu integrat de activităţi şi acţiuni desfăşurate de structuri şi personal cu atribuţii specifice, în
scopul orientării opţiunii absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ spre
sistemul de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor, subofiţerilor,
maiştrilor militari şi gradaţilor profesionişti, pentru armată, bazat pe două
elemente componente ce acţionează independent sau în corelaţie şi se condiţionează reciproc:
a) promovarea profesiei militare în mediile civile;
b) atragerea candidaţilor performanţi spre profesia militară.
Adesea, problema nu constă pe cine trebuie să alegem, ci de unde şi
cum să atragem un număr cât mai mare de candidaţi competitivi şi motivaţi,
din care trebuie selectate persoanele necesare, activitatea de recrutare fiind
considerată de numeroşi specialişti în domeniu ca fiind baza întregului proces
de asigurare cu personal din exteriorul organizaţiei.
Recrutarea candidaţilor pentru profesia militară se realizează prin structuri militare specializate (birouri informare-recrutare şi centre zonale). Toate
aceste structuri abilitate cu funcţia de recrutare a personalului pentru armată
dispun de structuri de personal specializat în acest domeniu, şi de cadre bine
instruite.
Ofiţerii şi subofiţerii recrutori au, pe lângă calificarea profesională şi
specializarea impusă de specificul acestor funcţii, şi alte calităţi precum: dinamism, atitudine pozitivă, capacităţi de comunicare scrisă şi orală, sinteză,
argumentare etc. Succesul într-un asemenea demers este condiţionat de înţelegerea misiunilor armatei, cunoaşterea specificului şi a filierelor de acces în
cariera militară, a condiţiilor de admitere, formare şi evoluţie, a avantajelor şi
dezavantajelor pe care le oferă profesia militară.
Situaţi permanent la zona de contact dintre armată şi societate, în legătură directă cu tinerii aflaţi în căutarea de informaţie obiectivă pentru o opţiune
octombrie, 2011
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hotărâtoare în viaţă, ofiţerii şi subofiţerii recrutori trebuie să fie reprezentativi
pentru instituţia militară, din punct de vedere moral şi profesional. Totodată,
activităţile de promovare şi recrutare constituie un prilej de cunoaştere a
armatei de către societate. În acest sens o importanţă deosebită o are capacitatea acesteia de a-şi promova imaginea de marcă, demers care se constituie
într-o adevărată „artă”, pe care specialiştii armatei trebuie să o practice.

Principiile organizării
sistemului de recrutare
Sistemul de recrutare a resursei umane pentru armată se bazează pe
următoarele principii:
Principiul coerenţei. Activitatea se desfăşoară pe baza unei strategii globale, materializată în planuri pe termen lung, în acord cu politica de resurse
umane a MApN.
Principiul concepţiei şi descentralizării execuţiei. Strategia globală de
recrutare se realizează în acord cu interesele Armatei Române; execuţia acesteia se realizează de structuri teritoriale de recrutare constituite în acest scop.
Principiul continuităţii. Activitatea are un caracter permanent.
Principiul eficienţei profesionale. Activitatea se realizează de structuri
constituite în acest scop şi de personal specializat încadrat pe funcţii de ofiţer
(subofiţer) recrutor.

Medii şi surse de recrutare
pentru cariera de
subofiţer/maistru militar
Sunt utilizate prioritar mediile şi grupurile-ţintă precizate ca surse majore de furnizare a candidaţilor pentru cariera de subofiţer/maistru militar, prezentate în tabelul nr.1.
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Tabelul nr. 1 Principalele medii şi surse de recrutare

Nr.
crt.

1

2

3

4

Medii de
recrutare

Surse de recrutare
(grupuri-ţintă)

Motivul recrutării

ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
MILITAR ŞI CIVIL

Absolvenţi ai clasei a XIIa, cu diplomă de bacalaureat, din seria curentă
sau seriile anterioare
(vârsta 20-25 ani)

Asigurarea candidaţilor pentru instituţiile de formare a
maiştrilor militari pe
filiera directă.

ÎNVĂŢĂMÂNT
POSTLICEAL
CIVIL, DE STAT
ŞI PARTICULAR

Elevii ultimului an de
studii şi absolvenţi ai
acestor forme de învăţământ din seria curentă
sau din seriile anterioare,
în vârstă de până la 25
de ani

STRUCTURI
ECONOMICE ŞI
SOCIALE, DE
STAT ŞI PRIVATE

Salariaţi absolvenţi ai
instituţiilor de invăţământ superior. Cadre
militare în rezervă. Tineri
care au satisfăcut stagiul
militar.

UNITĂŢI
MILITARE
OPERATIVE

Gradaţi voluntari

Asigurarea candidaţilor pentru formarea
maiştrilor militari şi
subofiţerilor pe filiera indirectă.

Asigurarea candidaţilor pentru formarea
ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor, gradaţilor voluntari prin filiera indirectă.
Asigurarea candidaţilor pentru formarea
maiştrilor militari şi
subofiţerilor prin
filiera indirectă

Condiţiile generale de recrutare pentru cariera de subofiţer/maistru militar sunt prezentate în tabelul nr.2.
Singurele diferenţe între accesul direct şi cel indirect la profesia militară
constau în limita de vârstă şi condiţiile de studii. Accesul indirect la profesia

octombrie, 2011
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Indirectă

Direct

Subofiţeri

Maiştri
militari

Mod
de
acces

Română

Română

România

România

provin din corpul gradaţilor
voluntari;
vechimea
minimum trei
ani ca şi gradat
voluntar;
absolvent al
„Cursului
avansat pentru
gradaţi
profesionişti“.

Studii

liceu, cu
bacalaureat
şcoală
postliceală
sau studii
universitare

liceu, cu
bacalaureat

Cel
mult
30 de
ani

24 de
ani

cu sau fără
stagiu militar
îndeplinit

Stagiu
militar

Domiciliu
Cetăţenie
Vârsta
stabil

Condiţii de recrutare

Conform
Legii
nr. 263
privind
sistemul
unitar de
pensii,
Anexa 6

Vârsta
până la
care pot
profesa

(Sursa: prelucrat după statutul cadrelor militare - Legea nr. 80/1995 şi după statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari Legea nr. 384/2006)

2

1

Categorii
Nr.
de
crt.
personal

Tabelul nr.2 Condiţii generale de recrutare pentru cariera de subofiţer, maistru militar
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militară se realizează numai acolo unde armata înregistrează deficit de specialişti sau nu şcolarizează. Totodată, această modalitate reprezintă o adevărată
practică în armatele moderne şi este considerată o metodă eficientă, ce contribuie la reducerea cheltuielilor cu formarea personalului militar.
Candidaţii care provin prin acces indirect la profesia militară parcurg
aceleaşi etape ale procesului de recrutare şi selecţie, ca şi cei ce provin prin
accesul direct. Singura diferenţă între cele două căi de acces constă în faptul
că cei ce provin prin acces indirect nu vor parcurge pregătirea de specialitate,
ci doar pregătirea militară generală.
Pentru a accede la profesia militară, candidatul trebuie să se adreseze
unui Birou de Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean/
Sector.

Factori care influenţează
negativ obiectivele recrutării
Factorii care pot influenţa negativ atingerea obiectivelor de recrutare a
personalului pentru cariera de subofiţer/ maistru militar:
• Piaţa civilă a ofertelor educaţionale şi profesionale s-a diversificat foarte mult, au apărut specializări noi, de graniţă, care conferă flexibilitate profesională şi locuri de muncă în medii concurenţiale.
• Scăderea naturală şi îmbătrânirea populaţiei, dar şi migraţia externă a
forţei de muncă.
• Impactul pe care măsurile de restructurare a armatei îl au asupra imaginii profesiei militare este greu de contracarat prin articole şi discursuri explicativ-liniştitoare apărute în mass-media, sau prin popularizarea succeselor
înregistrate de militarii români în teatrele de operaţii.
• Aderarea României la NATO, chiar dacă este un succes politic şi o
garanţie pentru securitatea naţională, poate fi şi o armă cu două tăişuri, din
punctul de vedere al promovării profesiei militare. A fi membru NATO nu
înseamnă numai drepturi, ci şi obligaţii.
• Profesia militară nu este una dintre cele mai atractive profesii, prin
însăşi natura ei. Principalele atuuri sunt asigurarea unui loc de muncă imediat
după parcurgerea perioadei de formare, gratuitatea învăţământului şi o anumită protecţie socială.

octombrie, 2011
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• Chiar dacă sentimentul patriotic, naţional, nu a dispărut, mesajul patriotic şi-a pierdut din credibilitate, din forţă. Tinerii anilor 2000 sunt greu de
atras cu simple sloganuri patriotice. Ei sunt mult mai lucizi şi mai informaţi
atunci când este vorba de lumea în care trăiesc. Sistemul lor de valori, mentalităţile, aspiraţiile sunt altele decât cele ale generaţiilor din care fac parte
actualii lideri militari.
• Urmărind ceea ce se întâmplă în armatele ţărilor membre NATO, se
constată că dezvoltarea socio-economică nu face decât să scadă atractivitatea
profesiei militare, în raport cu alte profesii, să-i îndepărteze pe tineri de cariera militară. Zecile de milioane de dolari, euro sau lire sterline cheltuite anual,
pentru atragerea şi reţinerea candidaţilor, dovedesc faptul că interesul este, în
primul rând, al instituţiei militare, al statului respectiv, şi că profesia militară
nu este una dintre cele mai căutate, atunci când există posibilitatea de a alege.
Ţinând cont de aspectele prezentate mai sus, se impune cu necesitate
impulsionarea şi revitalizarea interesului tinerilor pentru cariera militară.
Acest interes oscilează în funcţie de situaţia economică generală, de percepţia existentă la un moment dat asupra organizaţiei militare, dar şi de strategiile de marketing ale altor instituţii, pentru care procesul recrutare-selecţie este
mult mai scurt, mai puţin solicitant şi mai puţin costisitor, şi care oferă independenţă şi mobilitate profesională mai mare.

Selecţia candidaţilor
pentru cariera
de subofiţer/maistru militar
Pentru corpul subofiţerilor, principala sursă de selecţie o reprezintă corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. În funcţie de nevoile armatei, accesul în
corpul subofiţerilor se realizează numai pe filieră indirectă. Pentru corpul
maiştrilor militari, principala sursă de formare este filiera directă, dar în funcţie de nevoile armatei, accesul se poate realiza şi pe filiera indirectă.
Procesul de recrutare şi selecţie se desfăşoară în mod centralizat, pentru
toate categoriile de forţe armate. Pentru cariera de maistru militar, candidaţii
declaraţi “admis” în urma procesului de recrutare şi selecţie vor susţine admitere la şcolile de maiştri militari şi subofiţeri ale Forţelor Terestre, Forţelor
Aeriene şi Forţelor Navale.

16

www.rft.forter.ro

Aspecte fundamentale privind procesul de recrutare
şi selecţie a resursei umane pentru cariera de subofiţer/maistru militar

Pentru cariera de subofiţer/maistru militar sunt recrutaţi şi selecţionaţi
atât reprezentanţi ai sexului bărbătesc, cât şi femeiesc, indiferent de religie.
Pentru oricare sistem militar, selecţia personalului care este chemat să-şi
apere ţara sub drapel este o etapă importantă în managementul resurselor
umane, de aceasta depinzând potenţialul combativ al armatei care are nevoie
de personal profesionalizat, motivat, competent şi creativ. Prin urmare, sistemul de selecţie trebuie să îndeplinească următoarele misiuni:
• Determinarea potenţialului cognitiv-aptitudinal şi motivaţional al candidaţilor, în raport cu exigenţele formative ale procesului de învăţământ din
sistemul învăţământului militar.
• Evaluarea motivaţiei pentru profesia militară pe parcursul şcolarizării
şi eliminarea din sistem a celor demotivaţi şi/ sau cu performanţe scăzute în
procesul de învăţământ.
• Probarea iniţială a aptitudinilor de a conduce grupuri de oameni.
• Asigurarea unor capacităţi, priceperi şi deprinderi de bază flexibile care
să asigure posibilitatea trecerii de pe o pistă profesională pe alta, în funcţie de
rezultate, opţiune şi nevoile armatei.
• Realizarea dezideratului armatei de a avea pe toate funcţiile personal
militar profesionalizat, în concordanţă cu misiunile organismului militar şi
standardele armatelor moderne.
Candidaţii vor susţine următoarele probe de selecţie:
– testare psihologică (se vor susţine mai multe teste, timp de şase ore);
– testare fizică (probele sunt unice, indiferent de sex, şi diferă în funcţie
de categoria de vârstă);
– interviu de evaluare (evaluarea se realizează de către o comisie formată dintr-un militar, un psiholog şi un medic).
Prin aceste probe se urmăreşte identificarea stării de normalitate în următoarele domenii: dicţie, pregătire fizică, stare de sănătate fizică, stare de sănătate psihică, personalitate, grad de inteligenţă. Toate domeniile enunţate constituie probe eliminatorii, bazate pe un standard de normalitate. Toţi candidaţii ce realizează acest standard sunt acceptaţi pentru etapa a doua a concursului – examinarea cunoştinţelor.
După parcurgerea etapelor de recrutare şi selecţie pentru şcolile militare
de maiştri şi subofiţeri, candidaţii sunt planificaţi să participe la concurs, în
vederea admiterii în instituţiile militare de învăţământ pentru care au optat.
octombrie, 2011
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Propuneri de îmbunătăţire
a procesului de selecţie
În opinia noastră, în mediul militar trebuie să existe două tipuri de selecţie:
– selecţia primară – constă în determinarea potenţialului cognitiv-aptitudinal şi a motivaţiei candidaţilor pentru profesia militară. Aceasta succede
recrutării şi permite participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ;
– selecţia secundară, care se desfăşoară pe durata şcolarizării în instituţii şi în decursul carierei şi se concretizează în orientarea personalului militar
pe diferite piste profesionale, în funcţie de aptitudini şi performanţă, precum
şi în eliminarea din sistem a celor care nu corespund unor standarde minime
de performanţă şi motivaţie.
Fără îndoială, actualul sistem de selecţie are şi puncte slabe, printre care
evidenţiem:
a) Examenul de cunoştinţe la diferite discipline parcurse pe timpul studiilor, în liceu (matematică, fizică, chimie, istorie, sociologie, psihologie,
limba română etc.) nu constituie o garanţie că tinerii admişi sunt potriviţi pentru cariera militară. Nimeni nu poate garanta că un tânăr cu rezultate excepţionale, de exemplu la matematică, este bun pentru a deveni subofiţer sau
maistru militar.
b) Probele eliminatorii resping candidaţii cu anumite contraindicaţii
evidente pentru cariera militară (stare de sănătate precară, dezechilibre psihice sau dezvoltare fizică defectuoasă), dar nu identifică potenţialul pozitiv
pentru cariera militară. Altfel spus, acest examen face o discriminare negativă, şi nu una pozitivă. Orice om are cel mai bun potenţial pentru una sau
mai multe profesii, dar nu pentru toate. Profesia militară cere anumite caracteristici de personalitate, un anumit potenţial exprimat ulterior în uşurinţa cu
care va fi învăţată această profesie, în capacitatea ridicată de adaptare la
cerinţele ei.
În esenţă, militarul se pregăteşte pentru o carieră în care dominant va fi
exerciţiul profesional al execuţiei şi al conducerii oamenilor. Dacă aceasta
este dimensiunea dominantă a profesiei militare de subofiţer sau maistru militar, este firesc ca prin selecţie să se identifice oameni cu cel mai bun potenţial
pentru această profesie. În principiu, prin educaţie sistematică se pot dobândi
competenţele necesare executării rolului de lider de grup, de specialist, de
către majoritatea oamenilor.
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Există însă anumite componente ale personalităţii – înnăscute sau dezvoltate până la vârsta accesului în cariera militară, care favorizează sau nu
pregătirea viitorilor lideri militari şi specialişti, şi utilizarea lor ulterioară.
Acest potenţial pentru cariera militară, potrivirea cu cerinţele ei şi cu rolul de
lider militar, este practic neevaluat şi neidentificat într-un astfel de sistem de
selecţie. Acest lucru explică în mare măsură faptul că în instituţiile militare în
care sunt formaţi şi ulterior repartizaţi, numărul tinerilor nemotivaţi şi nesatisfăcuţi de opţiunea lor este excesiv de mare.
c) Un alt neajuns al actualului sistem de selecţie şi admitere este legat de
examenul de cunoştinţe. Accentul excesiv şi uneori exclusiv pe reproducerea
unor cunoştinţe favorizează alegerea tinerilor ce au investit mult în acumularea mecanică de cunoştinţe, fără a fi capabili să identifice oameni cu structuri
de gândire bine conturate.
Considerăm că una din principalele probleme care trebuie să fie rezolvată în sistemul de selecţie actual se referă la găsirea unor modalităţi de identificare a aptitudinilor pentru cariera militară, cu accent deosebit pe identificarea potenţialului de lider militar: autocontrol, iniţiativă, hotărâre, energie, responsabilitate, capacitate de relaţionare, compatibilitate cu mediul militar,
maturitate etc.
Identificarea stării de dezvoltare a potenţialului de lider al candidaţilor
pentru profesia de subofiţer este posibilă atât prin teste de aptitudini clasice,
cât şi prin exerciţii practice situaţionale, de grup, prin care cu ajutorul observaţiei sistematice se pot obţine informaţii relevante despre personalitatea candidatului, despre felul lui de a fi. Imaginea obţinută, suprapusă peste standardul minim acceptat al potenţialului de lider, ar putea constitui o modalitate
pertinentă de discriminare a candidaţilor, reţinându-i pe cei care au potenţialul cel mai mare pentru această meserie. Desigur, în aceste cazuri indicii enumeraţi vor fi combinaţi cu evaluarea altor caractersitici, precum starea de
sănătate, condiţia fizică, cunoştinţe, structurare normală a personalităţii, dicţie etc. De menţionat este faptul că un candidat admis în sistemul de formare
a subofiţerilor şi maiştrilor militari va compensa mai greu sau mai uşor, dar
va învăţa cunoştinţele ce-i lipsesc, va putea recupera deficitul de pregătire
fizică sau de sănătate, dar va fi practic imposibil să i se schimbe felul de a fi.
Am putea avea în vedere, de exemplu, lipsa de sociabilitate, capacitatea
redusă de relaţionare socială, inhibiţii şi complexe de inferioritate, inteligenţa limitată, introversia exagerată. Din acest punct de vedere, este nerealist şi
contraproductiv pentru domeniul militar să se admită oameni cu potenţial
octombrie, 2011
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redus de lider sau cu contraindicaţii. Niciodată instituţia militară nu va putea
corecta satisfăcător aceste handicapuri, sau o va face cu costuri mari. În aceste condiţii este necesar a reproiecta conţinutul învăţământului de formare a
subofiţerilor şi maiştrilor militari în cadrul reformei învăţământului militar.
Reforma învăţământului militar românesc este esenţială şi impune modificări fundamentale în filosofia educaţiei, adoptarea unui nou model al subofiţerului/ maistrului militar, cu noi structuri de instruire şi organizatorice, cu
noi conţinuturi de învăţat pentru toate instituţiile de formare a subofiţerilor/
maiştrilor militari.
Unui sistem modern de recrutare şi selecţie a personalului pentru armată
trebuie să-i corespundă o nouă strategie de formare şi perfecţionare a personalului militar şi o nouă strategie de realizare a bazei materiale moderne, care
necesită mijloace financiare considerabile.
Serviciul militar este legat de onoare, consideraţie, prestigiu social şi
securitate socială. În cazul finanţării insuficiente a organismului militar, aceste deziderate sunt greu de atins. Căutarea unor „superoameni” care să îndeplinească toate cerinţele enunţate este destul de dificilă şi ar putea deveni aproape imposibilă în lipsa unei practici agresive de recrutare a tinerilor. Trebuie
evitată încercarea de ademenire a tinerilor în sistem la o vârstă la care toate
visurile par a fi realizate, pentru ca în momentul trezirii la realitate, inerţia,
datoria, specializarea dobândită, presiunile exercitate de familie, şi alte aspecte să împiedice plecarea din sistem.

Concluzie
Totuşi, principala resursă de dezvoltare organizaţională a unei armate
este omul şi capacitatea organizaţională a liderilor militari, atât a celor de
nivel superior şi mediu, cât şi a celor de nivel inferior. Acest fapt esenţial este
concentrat în ideea competenţei organizaţionale a ofiţerilor şi în egală măsură, şi de execuţie a subofiţerilor. Aceasta integrează funcţional şi exprimă
practic forţa acţională (mentală, volitivă şi praxiologică) a liderului militar,
indiferent de nivelul ierarhic. Într-o lume în schimbare şi în condiţiile radical
schimbate ale luptei moderne, reacţia anticipativă şi adaptivă la cerinţele
schimbării este hotărâtoare.
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Abstract
Although the term of career is largely used in current language,
the concept of career has several meanings, in the absence of an official commonly accepted definition, which to sum up the specialists’
consensus; also, in specialty literature, there are various opinions and
different statements related to this term.
The general meaning of career is associated with the idea of promotion and ascendant movement of an individual, in a certain field of
activity, with the aim of earning a better salary, of having a greater
responsability or achieving prestige and power.
A career refers to various situations for various people. An individual may think of his career as a series of positions in different companies, whereas another individual sees his career as a mere occupation. Traditionally, the term of career is related to management roles
or highly paid jobs. But in time, the concept of career has gradually
acquired a larger acceptance as well as a global applicability.
Therefore, it became a complex concept, taking into consideration
* Brigada 8 LAROM Focşani.
** Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Bucureşti.
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both the entire personnel within a company as well as their development in the respective positions or other (homesteaders, mothers, fathers, volunteer workers etc) because the capacity of an individual to
cope with new challenges or higher responsibilities increases in time
while gathering experience.
Cuvinte-cheie: carieră, avansare, profesie.

eşi în limbajul curent noţiunea de carieră este larg folosită, conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, neexistând până în prezent
o definiţie oficială unanim acceptată care să întrunească consensul specialiştilor, iar în literatura de specialitate sunt cunoscute diferite formulări sau
numeroase opinii.
În general, înţelesul popular al termenului de carieră este asociat cu
ideea de mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un anumit
domeniu de activitate, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă responsabilitate sau de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere1
O carieră se referă la situaţii diferite pentru oameni diferiţi. Este posibil
ca un individ să gândească cariera ca fiind o serie de posturi diferite în firme
diferite, în timp ce un alt individ vede cariera sa similară cu o ocupaţie.
Tradiţional, termenul de carieră este asociat doar cu aceia care deţin roluri
manageriale sau ocupă posturi bine plătite. Treptat însă, conceptul de carieră
a dobândit o accepţiune mult mai largă şi o aplicabilitate tot mai globală.
Astfel, devenind deosebit de complex, conceptul de carieră are în vedere atât
întregul personal al firmei, cât şi dezvoltarea în cadrul postului deţinut sau
chiar în cadrul altor ocupaţii (gospodari, mame, taţi, muncitori voluntari etc.),
deoarece capacitatea unei persoane de a face faţă unor noi servicii sau unor
responsabilităţi mai mari creşte pe măsură ce timpul trece şi se acumulează
experienţă.
Aşa cum am menţionat, conceptul de carieră are mai multe înţelesuri.
Dintre acestea, voi menţiona doar câteva:
• Cariera este avansare2. Această viziune a carierei presupune mobilitate,
de obicei, ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională.
• Cariera este profesie3. Potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră (manageri, profesori, medici, militari, jurişti etc), în
timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca „posturi” (ospătari, frizeri, muncitori
necalificaţi, vânzători etc).

D
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• Cariera reprezintă o succesiune de posturi de-a lungul vieţii. În această
viziune, cariera reprezintă istoria unor posturi individuale.
• Cariera reprezintă o succesiune de funcţii4, în ordinea crescătoare a prestigiului, prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă.
• Cariera reprezintă o serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă. Aceasta este o abordare subiectivă care se concentrează asupra istoriei unei
experienţe de muncă ce poate cuprinde propriile concepţii, aspiraţii, succese,
insuccese etc.5
• Cariera reprezintă o succesiune de roluri în muncă ale unui individ sau
ca pe o succesiune de experienţe separate, corelate între ele, prin care orice
persoană trece de-a lungul vieţii6.
• Cariera este o succesiune de experienţe individuale, legate de muncă şi
câştigate de-a lungul vieţii. Această definiţie, dată de David J.Cherrington,
transformă cariera într-un concept individual, deoarece fiecare persoană are o
unică succesiune de experienţe legate de muncă7.
• Cariera reprezintă perceperea individuală a succesiunii de atitudini şi
comportamente, asociată cu experienţele şi activităţile de muncă de-a lungul
vieţii personale. Această definiţie, propusă de Douglas T.Hall, are în vedere
atât aspectele subiective (experienţe, roluri), cât şi pe cele obiective (atitudini
şi comportamente pe posturi) care pot să apară de-a lungul vieţii active a unei
persoane, fără a face vreo referire la ceea ce înseamnă avansarea persoanei
respective8.
• Cariera reprezintă cadrul dinamic în care o persoană îşi percepe viaţa
în întregul ei şi interpretează semnificaţia diferitelor calităţi personale, acţiuni
şi lucruri care i s-au întâmplat.
După cum s-a putut observa, foarte mulţi specialişti în domeniu încearcă o distincţie între cariera obiectivă, care are ca bază dezvoltarea personalului şi, în consecinţă, şansele de promovare ale acestuia, şi cariera subiectivă,
care are în vedere perceperea de sine şi rolul muncii în viaţa proprie a fiecărui individ.
Din perspectivă temporală, o carieră poate fi lungă sau scurtă, iar un individ poate avea mai multe cariere, una după alta sau în acelaşi timp.
Referitor la managementul carierei, multitudinea de definiţii ale conceptului de carieră se reflectă în numărul mare de definiţii ale conceptului de
management al carierei, definiţii apărute pe parcursul evoluţiei sale, dar care,
în esenţă, nu se deosebesc esenţial una de alta.
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Astfel, managementul carierei poate fi definit ca procesul de proiectare
şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor9.
De asemenea, managementul carierei poate fi privit ca procesul prin care
se planifică şi modelează progresul indivizilor în cadrul unei organizaţii în
concordanţă cu evaluările nevoilor organizatorice, precum şi cu performanţele, potenţialul şi preferinţele individuale ale membrilor acesteia10.
Sintetic, se poate afirma că managementul carierei cuprinde integrarea
planificării şi dezvoltarea carierei, iar, într-o accepţiune mai largă, implică
multiplele interdependenţe funcţionale ale planificării carierei individuale,
planificării carierei organizaţiei şi dezvoltării carierei. De asemenea, managementul carierei are multiple legături cu celelalte activităţi ale managementului resurselor umane. De exemplu, planificarea carierei este parte integrantă a
planificării resurselor umane, iar evaluarea performanţei este una din condiţiile necesare pentru dezvoltarea carierei profesionale.
Înţelegerea managementului carierei, a mecanismelor care reglează şi
controlează acest proces, presupune analiza detaliată a celor două componente principale: planificarea carierei şi dezvoltarea carierei.

Planificarea carierei
Numai relativ recent, managementul resurselor umane şi-a orientat atenţia sau preocupările asupra metodelor şi căilor de dezvoltare a carierelor, precum şi asupra tipului de planificare necesară pentru atingerea scopurilor acestora.
Conform practicii manageriale în domeniul resurselor umane şi literaturii de specialitate, planificarea carierei reprezintă:
– procesul de identificare a nevoilor, aspiraţiilor şi oportunităţilor privind
cariera în cadrul unei organizaţiei, precum şi acela de realizare a unor programe de dezvoltare a resurselor umane în scopul susţinerii carierei respective11;
– procesul de alegere a ocupaţiilor, organizaţiilor şi căilor de urmat în
cadrul unor cariere12;
– procesul continuu de descoperire, în care o persoană dezvoltă lent un
concept propriu ocupaţional, ca rezultat al capacităţilor sau abilităţilor, nevoilor,
motivaţiilor şi aspiraţiilor acesteia, precum şi al propriului sistem de valori13;
octombrie, 2011
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– procesul prin care angajaţii individuali identifică şi traduc în viaţă paşii
pentru atingerea scopurilor carierei14.
În cadrul acestui proces (planificarea carierei), individul trebuie să-şi
identifice aspiraţiile şi abilităţile sau capacităţile, iar prin evaluare şi consiliere să înţeleagă care sunt eforturile necesare sau cerinţele de pregătire şi dezvoltare. Organizaţia, la rândul său, trebuie să-şi identifice nevoile şi oportunităţile, să-şi planifice personalul şi să asigure angajaţilor săi informaţiile necesare şi pregătirea corespunzătoare dezvoltării carierei.
Două concluzii importante reies din cele de mai sus:
– nevoile organizaţionale nu pot fi satisfăcute dacă nevoile individuale
sunt neglijate;
– procesul planificării carierei angajează atât responsabilitatea individului, cât şi a organizaţiei.
De aceea, planificarea carierei trebuie să aibă în vedere numeroase
aspecte, dintre care amintesc15:
– membrii organizaţiei trebuie să fie recunoscuţi şi trataţi ca indivizi cu
nevoi, dorinţe şi abilităţi unice;
– indivizii sunt mult mai motivaţi într-o organizaţie care răspunde aspiraţiilor lor;
– indivizii pot dezvolta, schimba şi descoperi noi direcţii de acţiune
dacă le sunt arătate cât mai exact oportunităţile sau dacă sunt încurajaţi şi
îndrumaţi.
Planificarea carierei este un proces-cheie în managementul carierei deoarece utilizează datele şi informaţiile privind nevoile şi oportunităţile organizaţionale, precum şi potenţialul sau performanţele angajaţilor, pe care le traduce, în cele din urmă, în programe de dezvoltare a carierei16.
Planificarea carierei constituie nu numai o componentă esenţială a managementului carierei, ci şi un proces de bază al planificării şi dezvoltării sistematice a personalului17, care permite o mai bună înţelegere a mobilităţii acestuia, precum şi evitarea deciziilor necorespunzătoare din acest domeniu de
activitate.
Planificarea carierei poate fi voluntară sau impusă18. Planificarea voluntară este practicată de angajaţii care doresc o promovare sau o nouă orientare
a carierei, cu menţinerea cel puţin la acelaşi nivel a salarizării. Planificarea
impusă sau necesară este iniţiată de un angajat pentru a evita unele situaţii mai
puţin dorite, ca de exemplu situaţia de şomer.
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După unii autori19, modelele de planificare a carierei, în care poate fi
cuprins întregul personal al unei organizaţii, sunt următoarele:
– modelul „şansă şi noroc”;
– modelul „organizaţia ştie cel mai bine”;
– modelul auto-orientat.
Aşa cum am mai menţionat, planificarea carierei cuprinde două elemente complementare - planificarea carierei organizaţionale şi planificarea carierei individuale.

Planificarea carierei
organizaţionale
Această componentă a planificării carierei reprezintă o sarcină a organizaţiei, care, la rândul său, trebuie să-şi identifice nevoile şi oportunităţile, săşi planifice personalul şi să asigure angajaţilor săi informaţiile necesare şi pregătirea corespunzătoare dezvoltării carierei.
Potrivit practicii manageriale în domeniul resurselor umane şi literaturii
de specialitate20, planificarea carierei organizaţionale implică următorii paşi:
– identificarea angajaţilor;
– stabilirea căilor carierei;
– stabilirea responsabilităţilor;
- dezvoltarea planurilor individuale.

Identificarea angajaţilor
Ideal ar fi ca programul de planificare a carierei organizaţionale să
cuprindă toţi angajaţii, dar practica managerială în domeniul resurselor umane
a dovedit că acest lucru este dificil de realizat deoarece unii angajaţi, nu
doresc, pur şi simplu, să participe la acest program. Este vorba, în primul
rând, despre acei angajaţi ale căror şanse sau posibilităţi de promovare sunt
reduse, ceea ce îi determină să se orienteze către alte organizaţii. De asemenea, există angajaţi ale căror interese sunt în afara muncii lor sau sunt chiar
ostili organizaţiei.
În concluzie, organizaţia trebuie să identifice, în primul rând, angajaţii
care doresc să-şi cunoască capacităţile, abilităţile sau posibilităţile de dezoctombrie, 2011
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voltare, care acceptă instruirea necesară şi încearcă să-şi asume responsabilităţi sporite.

Stabilirea căilor carierei
Această etapă, de stabilire a căilor carierei, arată progresul logic al oamenilor între posturi. Ideea de cale a carierei reflectă ideea de mişcare a oamenilor în cadrul organizaţiilor sau în afara acestora21.
Calea unei cariere se referă la identificarea unei succesiuni de posturi
prin care indivizii doresc să treacă pentru a progresa către nivelurile ierarhice
superioare22. Căile carierei reflectă, de asemenea, oportunităţile oferite de
organizaţii pentru realizarea unei cariere23. În concluzie, calea unei cariere
constituie modelul succesiunii de posturi care formează cariera.
Potrivit literaturii de specialitate24, în interiorul unei organizaţii se pot
distinge mai multe direcţii de mişcare, ca de exemplu:
• Mişcarea verticală – presupune modificarea nivelului ierarhic, ridicarea
sau coborârea pe verticala sistemului de management. În mişcarea verticală,
problema centrală constă în dezvoltarea competenţei, în general, şi a competenţei manageriale, în special.
• Mişcarea orizontală – presupune schimbarea domeniului de activitate,
respectiv transferul individului de la o componentă procesuală şi structurală
la alta. Mişcarea orizontală într-un alt domeniu de activitate impune necesităţi
noi de specializare şi, în consecinţă, calităţi şi aptitudini de specializare.
• Mişcarea diagonală – este o combinaţie a celor două modalităţi precedente de schimbare a statutului individului şi presupune schimbarea într-un alt
domeniu funcţional şi la un alt nivel ierarhic, care impune noi cunoştinţe de
specialitate. Mişcarea diagonală constă în schimbarea domeniului funcţional
al individului, concomitent cu schimbarea nivelului său ierarhic.
• Mişcarea centripetă – presupune schimbarea de la anumite subdiviziuni
organizaţionale spre firma de bază.

Stabilirea responsabilităţilor
Pentru realizarea unui management al carierei cât mai eficient sau pentru
îndeplinirea principalelor obiective din planurile şi programele de carieră este
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necesar să se stabilească şi să se cunoască principalele responsabilităţi din
acest domeniu de activitate, cu alte cuvinte se caută răspunsuri la întrebarea:
„Cine trebuie să fie responsabil pentru planificarea şi dezvoltarea carierei?”.
Armonizarea atât a capacităţilor, nevoilor şi preferinţelor individuale, cât
şi a oportunităţilor organizaţionale nu se realizează de la sine. Organizaţiile,
managerii de personal şi angajaţii trebuie să-şi asume responsabilităţile necesare pentru situaţiile pe care le pot controla. Aceasta înseamnă că organizaţiile, managerii în general, sau cei de personal, în special, trebuie să înţeleagă
nevoile şi aspiraţiile angajaţilor, în timp ce aceştia din urmă trebuie să aibă o
imagine sau o percepere cât mai clară a oportunităţilor organizaţiilor.
Deoarece consilierea carierei este o activitate care necesită o pregătire
specială, şeful direct nu este întotdeauna persoana cea mai potrivită pentru
această activitate. De aceea, în majoritatea organizaţiilor, managementul
carierei este o funcţie a departamentului de resurse umane25, în cadrul căruia
există sau trebuie să existe personal specializat care să sprijine prin consiliere planificarea şi dezvoltarea carierei sau care să ajute angajaţii să evite neliniştea, nemulţumirile sau crizele de la mijlocul vieţii, ce pot să apară atunci
când angajaţii respectivi constată că stadiul dezvoltării carierei lor nu corespunde propriilor aspiraţii.

Dezvoltarea
planurilor individuale
Teoria şi practica managerială în domeniul resurselor umane evidenţiază
faptul că dezvoltarea unor noi valori şi cerinţe în domeniul carierei a făcut ca
acestea să lase o marjă din ce în ce mai mare opţiunii individuale, iar angajaţii să manifeste o anumită reţinere în legătură cu planificarea carierei lor de
către alţii. Aceasta nu înseamnă că angajaţii resping anumite căi ale carierei,
ci doar că le trec prin filtrul propriei personalităţi, adoptând, în cele din urmă,
pe acelea care li se potrivesc în mai mare măsură.
În consecinţă, planificarea carierei promovează o libertate de opţiune
individuală în alegerea carierei, din ce în ce mai mare, care se realizează prin
conceperea unor sisteme deschise în cadrul cărora angajaţii pot opta pentru
diferite tipuri de posturi sau pot selecta tipul de programe de pregătire la care
doresc să participe pentru realizarea obiectivelor carierei26.
octombrie, 2011
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Literatura de specialitate oferă mai multe variante posibile, însă, după
opiniile lui Lloyd L.Byars şi Leslie W.Rue27, dezvoltarea unui plan al carierei
cuprinde patru etape de bază:
– evaluarea, cu ajutorul individului, a abilităţilor, intereselor şi obiectivelor carierei sale;
– evaluarea, de către organizaţie, a capacităţilor sau abilităţilor şi a
potenţialului indivizilor;
– comunicarea opţiunilor carierei individuale şi a oportunităţilor organizaţionale;
– consilierea carierei pentru stabilirea unor obiective realiste şi a unor
planuri adecvate pentru îndeplinirea lor.

Planificarea carierei individuale
În timp ce planificarea carierei organizaţionale se concentrează asupra
posturilor şi necesităţilor pe termen lung şi scurt ale organizaţiei, planificarea
carierei individuale se concentrează, îndeosebi, asupra capacităţilor, abilităţilor sau calificărilor angajatului, precum şi asupra nevoilor sau aspiraţiilor
acestuia.
Afirmaţia „dacă nu ştii unde te duci, probabil vei ajunge în cu totul altă
parte28” concentrează foarte bine ideea că individul trebuie să-şi identifice abilităţile şi aspiraţiile, iar prin consiliere să înţeleagă care sunt cerinţele de pregătire şi dezvoltare pentru o anumită cale a carierei sau pentru o anumită rută
profesională.
Dinamica carierei, precum şi alegerea acesteia sunt influenţate de o serie
de factori; dintre aceştia, potrivit teoriei şi practicii manageriale în domeniul
resurselor umane, cei mai importanţi sunt: auto-identitatea, interesele, personalitatea şi mediul social. Datorită spaţiului redus, voi menţiona doar câteva
aspecte referitoare la personalitate. Astfel, orientarea noastră personală, ca şi
nevoile noastre de afiliere, de succes sau de realizare, de autoritate sau de
putere, ne influenţează alegerea carierei. După opinia lui John Holland, expert
în consilierea carierei, personalitatea unui individ (valori, motive şi nevoi)
este un alt factor determinant în alegerea carierei, existând, din acest punct de
vedere, mai multe tipuri fundamentale de personalitate sau orientări29:
– orientarea realistă – potrivit căreia oamenii sunt atraşi de cariere sau
ocupaţii care implică activităţi fizice;
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– orientarea privind cunoaşterea – în care oamenii sunt atraşi mai mult
de activităţi care implică gândire, organizare, înţelegere, decât de activităţi
afective care implică sentimente, impresii, emoţii etc;
– orientarea socială – potrivit căreia oamenii sunt atraşi de cariere care
implică relaţii interpersonale;
– orientarea convenţională – în care oamenii sunt atraşi de activităţi care
implică o anumită structură, legi şi reglementări, şi în care se aşteaptă ca angajaţii să subordoneze nevoile personale celor organizaţionale;
– orientarea întreprinzătoare – potrivit căreia oamenii sunt atraşi de
cariere care implică activităţi verbale, scopul lor fiind influenţarea celorlalţi
(manageri, avocaţi etc);
– orientarea artistică – în care oamenii sunt atraşi de cariere care implică autoexprimarea (exprimare proprie), prin creaţie artistică sau activităţi
individuale.
Înţelegerea dinamicii carierei sau a ciclului acesteia implică, printre
altele, luarea în considerare a stadiilor carierei sau a fazelor de dezvoltare a
acesteia de-a lungul vieţii unui individ. De asemenea, înţelegerea managementului carierei presupune nu numai înţelegerea stadiilor carierei, ci şi
înţelegerea stadiilor vieţii, deoarece indivizii trec prin stadiile carierei la fel
cum trec prin stadiile vieţii, iar interdependenţa acestora este deosebit de
importantă.
În acest sens, specialiştii în domeniu au încercat să contureze stadiile
ideale ale unei cariere care, în general, sunt compatibile cu stadiile vieţii30.
După alţi autori31, însă, indiferent de activităţile desfăşurate de-a lungul vieţii
lor, majoritatea oamenilor trec, pe parcursul dezvoltării carierii lor, prin patru
stadii principale: explorare, stabilire, mijlocul carierei şi eliberare. O concepţie similară este prezentată de John A.Wagner şi John R.Hollenbeck32, specialişti în domeniu, care au în vedere corelarea stadiilor carierei cu performanţa
şi încadrarea stadiilor respective în anumite intervale de vârstă.
De asemenea, pornind de la ideile lui Daniel Levinson despre dezvoltarea personalităţii în diferite stadii ale vieţii, J.R.Schermerhord şi colaboratorii
au elaborat un model al stadiilor carierei în care se au în vedere cele mai relevante tranziţii ale vieţii individului (maturitatea timpurie, maturitatea şi tranziţia către mijlocul vieţii, maturitatea târzie), care au numeroase implicaţii atât
asupra activităţii profesionale a acestuia, cât şi asupra problemelor sale
personale.
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Datorită spaţiului redus, nu voi detalia aceste stadii ale carierei, menţionând doar că, deşi durata stadiilor carierei variază de la individ la individ,
majoritatea oamenilor trec, în general, prin aceleaşi stadii.
Tot referitor la planificarea carierei individuale, mai trebuie menţionat
că, potrivit teoriei şi practicii manageriale, în procesul planificării carierei,
individul se angajează, de fapt, într-o autoevaluate deosebit de importantă ale
cărei avantaje pot fi:
– identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe care permit individului să-şi stabilească cât mai realist scopurile carierei;
– elaborarea unei liste a posturilor compatibile şi incompatibile;
– crearea bazei informaţionale pentru asigurarea pregătirii necesare în
vederea unei eventuale promovări.
De asemenea, planificarea carierei individuale presupune parcurgerea
următorilor paşi33:
– culegerea informaţiilor privind calificările, interesele şi valorile indivizilor;
– identificarea domeniilor ocupaţionale preferate – în acest sens, este
posibil ca iniţial să existe mai multe opţiuni care se restrâng treptat, pe măsură ce ne informăm asupra domeniilor respective. De asemenea, pe măsură ce
se obţin mai multe informaţii privind cerinţele educaţionale sau de pregătire,
posibilităţile de câştig, unele aspecte specifice etc, se constată, că, de fapt,
numai unele ocupaţii sau posturi corespund calificărilor, intereselor sau valorilor indivizilor;
– testarea alegerii carierei pe baza realităţii, care poate dovedi dacă s-a
făcut o evaluare corectă şi o alegere corespunzătoare a postului.

Dezvoltarea carierei
Dezvoltarea carierei este un proces pe termen lung care acoperă întreaga
carieră a unui individ şi care cuprinde programele şi activităţile necesare îndeplinirii planului carierei individuale. Ea este rezultatul interacţiunii dintre
aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite de
organizaţie. Aceasta înseamnă că individul este cu atât mai mulţumit de cariera sa, cu cât organizaţia îi poate oferi căile sau rutele profesionale care să-i
pună în valoare pregătirea şi să-i dezvolte aptitudinile.
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Unii specialişti în domeniu34 privesc dezvoltarea carierei ca pe o experienţă a individului şi nu în legătură directă cu organizaţia, ceea ce înseamnă că responsabilitatea dezvoltării carierei aparţine în primul rând individului, deşi
organizaţia poate juca un rol important în facilitarea şi susţinerea carierei.
Din perspectiva organizaţiei, dezvoltarea carierei are în vedere, printre
altele, stabilitatea, angajamentul sau implicarea şi loialitatea membrilor acesteia, deoarece lipsa unor programe adecvate de pregătire sau de dezvoltare a
carierei poate duce la unele dificultăţi în atragerea, menţinerea şi dezvoltarea
personalului.
Această scurtă abordare teoretică a conceptelor de carieră şi de management al carierei nu-mi permite, în primul rând din considerente de spaţiu, să
prezint detaliat complexitatea acestora, precum şi legăturile multidirecţionale
dintre conceptele de carieră, mai ales management al carierei, şi domenii
importante ale managementului organizaţional.
Pentru domeniul militar, cunoaşterea şi mai ales aplicarea în practică a
acestor concepte permite abordarea ştiinţifică a managementului resurselor
umane, domeniu vital şi în acelaşi timp cerinţă pentru o armată modernă, cu
un înalt grad de profesionalizare.
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Relaţia coeziune-eficienţă
în organizaţiile militare
SIMONA ERCIULESCU*

Abstract
In the context of modern military life, full of dynamism, when
faced with a stream of increasingly diverse and growing requests, it is
absolutely necessary to calibrate the tasks to the human potential. As
individuals work in military organization in groups, for an efficient
operation, is necessary to harmonize the individuals in a unified spirit, so that each individual, by belonging to the group to do the best of
his or her resources available. This article highlights the crucial role
of cohesion, which is to regulate existence and vitality, functionality
and efficiency of military groups.
Cuvinte-cheie: coeziune, climat psihosocial, grup, interacţiune,
solidaritate.

nitatea unei organizaţii este dată de modul de interdependenţă şi de
existenţa funcţiilor, rolurilor şi statutelor pertinente pentru atingerea obiectivelor propuse. Raporturile sunt structurate, cel mai adesea, ierarhic
şi după funcţii sau calificări (competenţe). Organizaţia este compusă din indivizi care formează un ansamblu chiar dacă fiecare are propriile sale obiective, menirea sa este de a răspunde la constrângeri, de a lucra, capacitatea sa
este de a se coordona cu ceilalţi indivizi, de a coopera, de a exersa sau de a
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suporta autoritatea. Grupurile pe care le constituie, formale sau informale,
reflectă aceste diferenţe prin intermediul unor alianţe sau conflicte care se
nasc în organizaţie. Acceptul de a coopera este responsabil, în ultimă instanţă, de bunul mers al organizaţiei, decizând în privinţa dinamicii ei.
Organizaţia militară are contribuţie majoră la procesul de identificare
socială a indivizilor care o compun. Identitatea socială este legată de ceea ce
suntem în prezent şi este fondată pe baza statutelor pe care le deţinem. Astfel,
conceptul de „identitate socială” posedă o dimensiune structurală, referindu-se
la poziţia ocupată de un individ într-o structură socială (profesională), dar şi o
dimensiune personală (morală), precizând categoria din care individul face
parte din punct de vedere al unor atribute personale (onestitate, politeţe etc.).
Atitudinile, reprezentările pe care membrii grupului le au despre ceilalţi
(în primul rând ale celor cu care lucrează împreună), solidarităţile şi simpatiile joacă un rol esenţial. Alte relaţii pot, de asemenea, traversa organizaţia, fie
că este vorba de cunoştinţe interioare şi exterioare organizaţiei, fie că au existat anterior relaţii de grup pe care jocul promovărilor le-a slăbit, dar care nu
sunt mai puţin prezente. Toate acestea pot fi reunite sub termenul generic de
„climat psihosocial“. Climatul psihosocial reprezintă „... o stare mintală şi
emoţională atitudinală care domină, cronic ori temporal, în rândul membrilor
unei organizaţii şi care exercită acţiunea, cu precădere, asupra fiinţelor
umane, cum ar fi în: armată, învăţământ, instituţii de sănătate publică, organizaţii publice, ş.a“1. Acesta este un sistem de referinţă pentru fiecare individ în
alegerea comportamentului său, în procesul de adaptare a conduitei şi a modului său de inter-relaţionare în cadrul organizaţiei.
Acţionând pe multiple planuri, valoarea climatului psihosocial se va
materializa, în ultimă instanţă, în randamentul muncii, în calitatea rezultatelor, precum şi în efectele pe plan socio-uman, asupra împlinirii fiecăruia ca
personalitate. Starea psihică a fiecărui membru al organizaţiei este influenţată mai mult sau mai puţin de climatul psihosocial din organizaţie, ceea ce conduce la satisfacţie sau insatisfacţie, echilibru sau conflicte la eficienţă sau ineficienţă.
Climatul constituie pentru membrii unei organizaţii un fel de model normativ la care ei se raportează (în mod conştient sau inconştient) pentru a-şi
formula speranţe, a adopta strategii şi a-şi modula reacţiile afective. În acest
fel se realizează ajustarea comportamentului individual la modul de funcţionare al întreprinderii. Acest proces poate duce la satisfacţie-insatisfacţie, echilibru-conflicte şi, în ultimă instanţă, la eficienţă – ineficienţă.
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După părerea sociologilor, până la atingerea performanţei închegării sale
– realizarea coeziunii, în grupul militar se petrec fenomene pentru care sunt
necesare cel puţin trei condiţii:
• Contactul spaţial este una din condiţiile primare îndeplinite prin faptul
că militarii îşi desfăşoară activitatea în cazarmă sau pe câmpul de instrucţie,
aflându-se împreună la instrucție, servitul mesei sau odihnă. Se îndeplineşte
deci condiţia elementară a contactului spaţial.
• Contactul psihic are toate premisele de manifestare. Chiar de la angajare militarii sunt repartizaţi în structuri organizatorice specifice aptitudinilor
şi deprinderilor dobândite încă din viaţa civilă. Sunt adunaţi în locuri special
destinate, unde îşi cunosc comandanţii nemijlociţi (de obicei, comandantul
subunităţii şi comandanţii de grupe). Are loc repartizarea pe grupe şi funcţii
în cadrul acestora. Militarilor nu le este indiferent acest moment important al
constituirii grupului. „Tinerii adunaţi se observă reciproc, înregistrează înfăţişarea exterioară, se prezintă reciproc, întreabă numele şi prenumele, încep
primele discuţii şi schimburi de informaţii despre sine, despre ceea ce îi interesează şi încep să caute unele probleme comune”2. Apare contactul psihic ca
premisă a coeziunii sufleteşti. Dar „observarea unei persoane străine constituie, din punct de vedere psihologic, un proces foarte complicat /…/, înseamnă
înregistrarea caracteristicilor ei, a aspectului exterior, a trăsăturilor intelectuale şi de caracter, a cunoştinţelor pe care le posedă etc.”3.
• Contactul social: simplul contact psihic nu este însă suficient pentru
realizarea coeziunii. Este nevoie de instaurarea unei legături psihice durabile,
atunci când interesul membrilor grupului duce la apariţia premiselor unei simpatii reciproce, a unei colegialităţi, ataşament sentimental etc. Dar pentru
aceasta militarii trebuie să se cunoască în activităţile comune, unde intră în
interacţiune. Se face încă un pas spre coeziune.
Funcţionând ca un sistem autoreglator, ca entitate relativ de sine-stătătoare, dinamică şi centrată pe anumite scopuri, grupul social are anumite proprietăţi principale şi secundare care trebuie văzute în unitate unele cu altele,
şi anume: mărimea grupului, aşezarea spaţială a membrilor, conformitatea,
consensul, capacitatea de autoorganizare, eficienţa, productivitatea, autonomia, controlul, omogenitatea, stabilitatea etc. Pe lângă aceste câteva proprietăţi, coeziunea este, însă, una dintre cele mai importante, deoarece se spune că
grupul social mic se menţine şi funcţionează prin coeziunea sa. Din punct de
vedere militar, coeziunea este considerată rezultanta superioară a formării
grupului militar, a funcţionării sistemului de relaţii formale (statuate în regleoctombrie, 2011
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mentări) şi informale (interpersonale) în condiţiile concrete ale procesului
instructiv-educativ, a îmbinării specifice a factorilor psihosociali ce-i determină structura şi configuraţia proprie. Aceasta exprimă unitatea psihosocială a
membrilor grupului militar.
„Coeziunea poate fi considerată drept cea mai importantă variabilă de
grup, deoarece, tocmai datorită ei, grupul există, se menţine şi funcţionează ca
o entitate coerentă, relativ de sine-stătătoare”4. Ştiut fiind faptul că în organizaţia militară indivizii funcţionează în grupuri, pentru buna funcţionarea a
acestora este necesară armonizarea indivizilor într-un spirit unitar, astfel încât,
fiecare individ, prin sentimentul apartenenţei la grup, să-şi pună în valoare
toate resursele de care dispune.
Aceasta constituie una din caracteristicile esenţiale ale grupului militar,
în lipsa căreia multe misiuni n-ar putea atinge nivelul expectanţelor dorite,
pentru că ea asigură unitatea de voinţă şi acţiune, concentrarea şi coordonarea
eforturilor, exprimând raporturile de atracţie reciprocă exercitată între membrii grupului.
La baza structurii interne şi a coeziunii grupului militar stau: conştientizarea de către militari a scopului major pentru care acesta fiinţează; atitudinea
lor favorizabilă faţă de sarcinile (misiunile) încredinţate; relaţiile interpersonale pozitive apărute în câmpul activităţii desfăşurate în comun. Împărtăşind
acelaşi mod de viaţă, într-un context de instruire şi formare intensivă şi riguroasă, în condiţiile mai mult sau mai puţin dificile trăite în comun la militarii
din cadrul grupului se cultivă o identitate de scopuri, atitudini şi valori, fiecare individualizate, fuzionând cu celelalte, ceea ce duce la formarea sentimentului de apartenenţă la grupul militar. „Activitatea şi modelul de acţiune militară implică apariţia sentimentului identităţii al unităţii organice a grupului şi
al singularităţii sale”5.
Coeziunea grupului militar constituie fenomenul psihosocial rezultat al
interacţiunii unor factori obiectivi şi subiectivi din mediul şi activitatea militară care pot fi luaţi în considerare în aprecierea (măsurarea) coeziunii la un
moment dat.
Dintre factorii obiectivi care contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului
militar amintim:
– mărimea grupului (cu cât este mai restrâns, raporturile directe de
comunicare şi participarea la viaţa comună sunt mai puternice);
– angajarea grupului în acţiuni comune, în situaţii cu diverse solicitări
complexe (trageri de luptă sau demonstrative, exerciţii tactice, antrenamente,

40

www.rft.forter.ro

Relaţia coeziune-eficienţă în organizaţiile militare

activităţi în timpul liber etc.);
– eficienţa activităţilor desfăşurate în comun (dacă acestea oferă sau nu
satisfacţii de ordin profesional şi moral);
– unitatea eforturilor individuale, care duce la obţinerea unor rezultate
superioare, iar acestea la recunoaşteri şi aprecieri pozitive, la amplificarea
prestigiului colectiv, la creşterea motivaţiei pentru acţiune, la apropierea afectivă dintre militari, dintre comandanţi şi subordonaţi;
– sistemul de obligaţii şi drepturi, de recompense şi pedepse, care se cere
permanent reglat pentru a se evita distorsiunile;
– stabilitatea compunerii grupului militar pe o perioadă cât mai mare de
timp.
Din rândul factorilor subiectivi, care trebuie luaţi în considerare când
avem în vedere dezvoltarea coeziunii grupului militar, menţionăm:
– consensul cognitiv şi afectiv, care indică formarea unor atitudini asemănătoare la toţi militarii faţă de aceleaşi evenimente;
– nevoia psihosocială de relaţionare cu ceilalţi, care are la bază trebuinţa de incluziune, de apartenenţă la grupul militar, trebuinţa de control a altora
sau din partea altora şi trebuinţa de afecţiune, apreciere din partea celorlalţi;
– adaptarea conştientă şi fermă, în toate împrejurările, la prevederile
actelor normative care reglementează activitatea grupului militar;
– capacitatea de autocontrol şi autoreglare a comportamentului la cerinţele grupului etc.
De asemenea, au existat numeroase lucrări care s-au ocupat de relaţia
dintre coeziune şi performanţă. Dacă primele cercetări, cea întreprinsă de
Mayo la Western Electric şi cea a lui Jenkins asupra echipajelor de bombardiere, au evidenţiat cu claritate superioritatea grupurilor coezive, se pare
totuşi că relaţia performanţă-coeziune este mai complexă, aşa cum au
demonstrat studiile lui Schachter (1951). Un grup coeziv va fi foarte performant dacă aderă la scopurile ce îi sunt fixate. În absenţa acestui acord, consecinţele coeziunii vor fi foarte importante, dar în sens opus. Printre consecinţele pozitive şi negative ale coeziunii în planul comportamentului în grup
amintim: participarea activă la activităţile grupului, datorată faptului că indivizii sunt motivaţi şi reflectată în comunicarea eficientă în grup; fluctuaţie
voluntară redusă a membrilor şi absenteism redus; succesul grupului de lucru:
grupurile de lucru sunt foarte eficiente în atingerea propriilor scopuri, prin
calitatea comunicării dintre membrii şi a implicării lor în îndeplinirea sarcinii,
în condiţiile unei conformări active la norme.
octombrie, 2011
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În concluzie, la nivelul fiecărei organizaţii sunt şi vor fi necesare redefiniri, redirecţionări, restructurări, iar la nivelul culturii organizaţionale, al relaţiilor de putere, al tiparelor de comunicare şi al constantelor comportamentale individuale şi colective se vor produce, neîndoielnic, modificări - uneori
dramatice. Din acest punct de vedere, imaginarul organizaţional, ce fundamentează, orientează şi justifică, în plan interpersonal, conduitele fiecăruia
dintre noi, va trebui să fie interiorizat (atât cât este posibil). Rezistenţa la
schimbare şi criza culturii organizaţionale se vor obiectiva în comportamente, acte şi acţiuni concrete, cărora comandanţii de la toate nivelurile trebuie să
le facă faţă şi, pentru fiecare caz în parte, să găsească soluţii.
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Comandantul,
un permanent echilibru
între curaj şi prudenţă
COLONEL CONSTANTIN CRISTIN HÎRA*

Abstract
To be a good leader, an outstanding community leader means
that you must do everything you are supposed to do for organization.
And organization needs leader of good and strong character – character developed over the time. However, we know that one of the characteristics of a great leader is courage – the leader must persist in the
pursuit of a goal, regardless of the challenges and obstacles in his way,
and to display a confident calm when under the stress.
To be prudent, means that the leader is able to make good choices and decisions based on his experience.
Cuvinte-cheie: moderaţie, curaj, prudenţă, încredere.
*Batalionul 634 Infanterie, Piatra Neamţ
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„Un conducător militar trebuie să aibă tot atâta caracter câtă
inteligenţă are.Oamenii cu multă inteligenţă şi puţin caracter
sunt cei mai nepotriviţi... Este de preferat să ai mult caracter şi
puţină inteligenţă“.
Conducătorul militar – comandantul a reprezentat şi reprezintă, în pofida evoluţiei tot mai accelerate a sistemelor, echipamentelor şi concepţiilor în
domeniul de referinţă, personajul central, ţinta spre care priveşte organizaţia,
omul care prin conduită, comportament, caracter şi atitudine îşi pune amprenta asupra structurii şi a tot ce realizează ea.
Pornind de la titlul enunţat, putem afirma că ceea ce reprezintă moderaţia este doar unul dintr-un şir de principii ce guvernează un anumit stil de conducere. Alături de moderaţie, impun atenţia, la fel de pregnant, respectul şi
încrederea în oameni, legalitatea, identificarea cu obiectivele şi scopurile
structurii militare, profesionalismul, promovarea valorilor, asumarea responsabilităţii.
De ce moderaţie? Tocmai pentru simplul motiv că este strâns legată de
actul decizional. În contextul analizării unei probleme, a unei situaţii, finalizate cu decizia comandantului, există factori, precum gradul de pregătire al
subordonaţilor, motivarea acestora, condiţiile în care se acţionează, resursele
umane, materiale, financiare şi de timp, de care trebuie neapărat a se ţine cont.
În luarea deciziei, trebuie luate în calcul ca şi variabile, orice modificare a
acestora putând avea efecte pe termen mediu şi lung. Simple omiteri sau
neacordarea atenţiei cuvenite uneia dintre variabilele enunţate poate duce la
decizii pripite. Luate sub impulsul emoţiei, nervozităţii, impactul are efecte
asupra modului de acţiune al subordonaţilor şi obţinerea unor rezultate sub
nivelul aşteptărilor.
Winston Churchill afirma: „Curajul este ceea ce ai nevoie pentru a te
ridica şi a spune propriul punct de vedere. Curajul este, de asemenea, ceea ce
ai nevoie pentru a sta jos şi a asculta".
Ca lider, să ai curaj înseamnă să îţi asumi riscuri şi responsabilităţi, să ai
inspiraţie şi perseverenţă, răbdare şi un calm temerar faţă de oamenii pe care
îi conduci. Curajul tău trebuie să-l transmiţi şi celor cu care lucrezi, astfel
încât ei, la rândul lor, să îşi asume responsabilităţi, iar succesele obţinute să le
creeze un ascendent formidabil, transformându-i în oameni curajoşi.
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Specialiştii în resurse umane susţin că a avea curaj este o abilitate de leadership ca oricare alta, care se poate dezvolta prin antrenament, aşa încât îţi
poţi depăşi limitele emoţionale, prin exerciţiu, folosindu-te de inteligenţă, de
logică şi de voinţă.
Pentru comandanţi, curajul poate avea semnificaţii diferite.
Curajul este unul dintre cuvintele-cheie atunci când un comandant porneşte pe un drum nou, cum ar fi acela al preluării conducerii unei structuri.
Are nevoie de curaj să construiască, să manifeste încredere şi să consolideze
o echipă, să demită sau să promoveze un subordonat şi să răspundă competiţiei cu alte structuri similare.
Nu este uşor să fii curajos, deşi pretindem tot timpul că suntem, în relaţii, la birou, în raport cu colegii/prietenii etc. Cei mai mulţi dintre noi reuşim
să ne purtăm curajos în special în contextul în care suntem mânaţi de frică.
Calitatea de comandant impune să faci alegeri şi să găseşti soluţii, să
schimbi atitudinea/mentalitatea oamenilor, iar pentru acestea este nevoie de o
doză serioasă de curaj. Poate să fie vorba de o schimbare de viziune sau de
strategie organizaţională. Poate însemna să perseverezi, să preiei o idee de
transformare a organizaţiei, la care mulţi au renunţat şi să o transformi într-un
succes, în pofida vocilor care te critică, să iei decizii ce presupun forţă morală de a înfrunta situaţii incerte.
Curajul poate însemna să adopţi o atitudine corectă în detrimentul stării
de confort personal. Poate însemna să le spui subordonaţilor că se reduc veniturile, că nu mai sunt fonduri suficiente pentru întreţinerea tehnicii şi a echipamentelor de luptă şi să înfrunţi nemulţumirile acestora. O altă dovadă de
curaj este să formezi subordonaţi şi să delegi autoritatea atunci când aceştia
au toate competenţele pentru a prelua atribuţiile.
În sistemul militar, unde cultura organizaţională promovează autoritarismul şi coerciţia, o altă dovadă de curaj este preţuirea iniţiativei şi creativităţii
oamenilor. Într-un asemenea context, ca subordonat, eşti chiar încurajat să
îndrăzneşti în fiecare zi mai mult, exersându-ţi astfel curajul.
Inovaţia şi diversitatea ne face bine, în ele rezidă energie şi provocare.
Nu am înţeles acest aspect iniţial... şi cu cât mă luptam mai mult să-i fac pe
subordonaţii mei să acţioneze întocmai ca mine, cu atât mai mult rău îmi
făceam mie însumi.
Suntem disciplinaţi şi ordonaţi, dar nu putem fi nişte roboţi. Atunci când
îngrădeşti personalitatea şi valoarea fiecăruia prin aplicarea unor tipare rigide
şi conservatoare până la expirare, pierderea pe termen lung este în primul rând
octombrie, 2011
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a comandantului şi a apoi a unităţii pe care o conduce. Nu cred într-un stil de
conducere autoritar, cu subordonaţi după chipul şi asemănarea comandantului. Acesta eşuează, de regulă, într-o cultură a „yes man"-ului şi nicidecum
într-un consens valoric.
Sunt subordonaţi care nu seamănă deloc cu comandantul, au un mod de
gândire şi temperament opus acestuia, ceea ce este şi firesc. Ca adulţi, nici nu
putem fi la fel, oricât ne-am strădui. Ceea ce avem comun şi ne leagă sunt
valorile noastre ca indivizi, în primul rând.
Prudenţa, în acest context, nu este abdicare de la reguli, este în primul
rând respect pentru sine şi pentru ceilalţi.
Cei care nu iau în consideraţie asemenea variabile (gradul în care sunt
pregătiţi şi motivaţi oamenii, participanţii la acţiune, condiţiile materiale, tehnice şi resursele financiare disponibile), care pun mai presus de realitate
dorinţele lor, care decid şi acţionează sub imperiul emoţiilor, al nervozităţii,
cu certitudine că vor adopta decizii neviabile, care, odată aplicate, aduc mai
mult deservicii decât rezultate bune2.
Voltaire definea prudenţa ca fiind atributul umanităţii. Chiar şi în
momentele în care viaţa de zi cu zi îţi aruncă în cale piedici, prudenţa şi înţelegerea celorlalţi te pot plasa pe linia de plutire şi chiar deasupra ei.
Teritoriul sau limitele prudenţei trebuie să se suprapună cu valorile noastre: respect, încredere, responsabilitate. În cadrul acestor referinţe ne cunoaştem, ne dezvoltăm şi formăm într-o anumită perioadă de activitate. Acceptăm
idei, critici, argumente sau păreri, acceptăm oricare a doua şansă şi dialogul
ca formă de comunicare. Însă trebuie să avem toleranţă zero la minciună,
nesimţire şi mediocritate şi să ne ferim, pe cât posibil, de compromisuri.
Putem considera că performanţa fiecăruia dintre noi se dezvoltă şi se maximizează doar într-un mediu transparent şi eficient.
Prudenţa reprezintă o formă superioară de înţelepciune şi putere. Este
nevoie de educaţie, de cuprinderea efectelor lipsei de prudenţă, ca să ajungi la
profunzimea şi capacitatea modului de a fi prudent. Pentru că prudenţa nu
înseamnă lipsa curajului, renunţare, slăbiciune sau indiferenţă, cu toate că de
multe ori, în mod greşit, tindem să o asimilăm cu ele. Este în primul rând înţelegerea şi dovada de respect a faptului că oamenii sunt diferiţi, avem limite şi
limitări, gândim, avem idei şi aspiraţii complexe. Prudenţa devine opusul
instinctului rudimentar de reacţie adversă sau violentă la orice, nu se încadrează în tiparul cunoscut şi limitat al unui model.
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Acum, firesc, se pune întrebarea: cât de prudent ar fi bine să fie un
comandant? Sincer, nu cred că există un răspuns ideal. Pe de o parte, prudenţa prea mare poate fi un semn de slăbiciune, iar pe de altă parte, curajul/autoritatea excesivă face ca vanitatea să-şi spună cuvântul în detrimentul inteligenţei manageriale. Prudenţa nu trebuie utilizată ca o manevră tactică, cu atât
mai puţin de către cei care deţin puterea. Moderaţia într-o unitate militară se
recunoaşte în mai multe feluri: în comunicare, în modul în care se adresează
oamenii unii altora, tipul de raportare şi, nu în ultimul rând, în problemele
abordate.
Lipsa de moderaţie se vede în lipsa a ceea ce denumim comunicare asertivă. Oamenii discută despre alţii judecându-i sau emiţând sentinţe, în loc să
discute despre acţiuni, obiective, rezultate.
Aflat la conducerea unei structuri înveţi să cunoşti şi să adopţi poziţii faţă
de fiecare subordonat. La baza unei colaborări de succes consider că se află
capacitatea de a asculta şi de a recunoaşte valori sau idei, dincolo de sentimente, de simpatii sau antipatii, capacitatea de a tolera greşeli/abateri ale unor
subordonaţi care, de altfel, pe parcurs au dovedit că pot şi doresc să livreze
performanţa. Este lupta activă şi continuă cu orice fel de discriminare, este
inteligenţa de a descoperi şi analiza cauzele şi nu efectele, este răbdarea de a
înţelege şi nu impulsul de a presupune, este puterea de a fi consecvent şi nu
contaminat de dezamăgiri.
În caracterul oricărui leader, moderaţia ar trebui să fie un atribut obligatoriu. Înţelegerea faţă de cei din jur este un semn de înţelepciune care poate
depăşi probleme şi care poate îmbunătăţi caractere. Fiecare om trebuie înţeles, ghidat şi motivat pentru a-şi putea manifesta contribuţia la succesul
comun.
Este necesar ca un comandant să beneficieze de sprijinul unei echipe
puternice, cu buni profesionişti, să acţioneze într-o structură cu un climat
organizaţional sănătos şi să încerce să păstreze un spirit extraordinar, un spirit născut în momentul în care toţi avem curajul să mergem pe un drum câştigător şi, de ce să nu o spunem, plin de satisfacţii.
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Domnul colonel Constantin Cristin Hîra, comandantul
Batalionului 634 Infanterie „Petrodava”, şi-a început cariera militară ca şi comandant de pluton în anul 1989, la Regimentul 40
Mecanizat. Ulterior a ocupat diferite funcţii de comandă: ofiţer 4 la
comanda batalionului, şef de stat major de batalion, precum şi funcţii
din comandamentul Brigăzii 81 Mecanizată. Pregătirea în carieră a
început-o în 1982, cu admiterea la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”
din Breaza, a continuat cu Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu şi Facultatea de Comandă şi Stat Major, în cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare. Fiind preocupat în permanenţă de
perfecţionarea sa ca specialist, a urmat şi diferite cursuri specifice:
Curs de pregătire comandanţi companii infanterie, la Centrul de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie şi Tancuri –
Făgăraş, Curs de Stat Major – ofiţeri infanterie, la Şcoala de Aplicaţie
pentru Infanterie – Făgăraş, Curs postuniversitar de perfecţionare în
specializarea Operaţii Multinaţionale Întrunite, la Colegiul de
Management al Crizelor şi Operaţiilor Multinaţionale, în cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare.
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Artileria
antiblindate – trecut,
prezent şi viitor
COLONEL MIRCEA FECHETE*
MAIOR ALIN MIHAI*

From the analysis of contemporary military conflicts it is established that in most modern armies the number of armoured vehicles
(tanks, infantry vehicles, armoured vehicles used as platforms for
various weapons systems/ sensors etc.) engaged in carrying operations increased continuously. At the same time, the role of tanks has not
diminished, but continued to be an important mean of achieving the
objectives of military and political leaders.
Cuvinte-cheie: mijloace antitanc, sisteme antiblindate, autoghidare.

*Batalionul 612 Artilerie Antitanc, Baia Mare
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Apariţia mijloacelor antitanc.
Scurt istoric
Potrivit istoricilor militari, în timpul Primului Răboi Mondial, la 15 septembrie 1916 a fost consemnată prima participare în luptă a unui tanc operativ, când căpitanul H.W. Mortimore din Royal Navy a condus un tanc Mark I
în timpul Bătăliei de pe Somme, iar prima bătălie în care s-au folosit mai
multe tancuri a fost cea de la Cambrai, din 20 noiembrie 1917. Chiar dacă primele apariţii pe câmpurile de luptă nu au avut întotdeauna rezultatele care leau făcut atât de vestite şi necesare ulterior, datorită atât inerentelor probleme
tehnice dar şi lipsei de viziune a anumitor politicieni şi militari cu rang superior ce aveau o formaţie clasică în ceea ce priveşte ducerea conflictelor, prin
apariţia acestora în arsenalul de luptă al principalelor armate, a fost regândită
modalitatea de aplicare concretă a principiilor luptelor armate.
Deşi armata germană a suportat greu şocul produs de folosirea noii arme
care, paradoxal, a apărut iniţial din nevoia de a trece peste tranşeele şi liniile
fortificate ale inamicului având o anumită protecţie, curând au căutat şi au
aflat primele soluţii în combaterea acestora: folosirea muniţiei antitanc, apariţia vânătorilor de tancuri (vehicul de luptă blindat care este dotat cu un tun
antitanc- denumit în trecut şi tun anticar pe afet mobil), săparea unor tranşee
mai late etc. Tehnologiile tot mai avansate ale tancurilor au început să fie contracarate prin dezvoltarea altor vehicule de luptă şi prin continua dezvoltare a
noii arme sau mijloace antitanc, acestea având scopul principal de a distruge,
neutraliza sau imobiliza tancurile inamice.

Vânătorul de tancuri
Vânătorii de tancuri1 au reprezentat primele vehicule specializate împotriva tancurilor, apariţia şi dezvoltarea acestui binom (vehicul blindat-mijloc antiblindat) fiind guvernată, în raport cu tancurile, de principiul acţiunii-reacţiunii. Cele mai
multe tipuri de vânători de tancuri au folosit şasiuri de tancuri. Principalele strategii
în construirea acestora au avut la bază ideea folosirii unor tancuri (şasiuri) învechite, cărora li se adăugau tunuri având un calibru mai mare ce putea să lovească blindatele grele de la o distanţă mărită, costul acestora fiind astfel mai mic decât cel al
tancurilor medii. A doua orientare strategică în dotarea armatelor cu vânători de tan-
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curi a fost reprezentată de ideea construirii unor vehicule specializate în lupta împotriva blindatelor. Indiferent dacă acestea aveau turelă sau o suprastructură tip cazemată, s-a urmărit ca vânătorii de tancuri să aibă o mobilitate ridicată.
Apariţia rachetelor antitanc dirijate (ATGM – antitank guided missile),
chiar montate iniţial pe şasiuri de blindate, lansate de gurile de foc lise ori
transportate manual, a condus la dispariţia conceptului de vânător de tancuri.
În România a fost dezvoltat un concept de vânător de tancuri,
MAREŞAL, prea târziu însă pentru a putea fi folosit în luptă. Singurii vânători de tancuri folosiţi de Armata Română în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial au fost TACAM T-60 şi TACAM R-2.
Folosirea artileriei antitanc în cel de-Al Doilea Război Mondial s-a făcut cu
multă ingeniozitate. Tunurile antitanc de toate calibrele au constituit osatura raioanelor şi punctelor de sprijin antitanc autonome organizate de către toate statele
majore de la divizii şi regimente. În compunerea fiecărui punct de sprijin antitanc
au intrat unu-două tunuri antitanc de 75 mm şi două-trei tunuri antitanc de 45 mm.2
Înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, armata română dispunea de
8 301 guri de foc de artilerie, din care 200 artilerie antitanc. Artileria antitanc
divizionară era în proporţie de doar 9% faţă de restul artileriei (războiul a
demonstrat că trebuie să fie cel puţin 30%).
După Primul Război Mondial s-au modernizat şi extins uzinele pentru
fabricarea armamentului. S-au realizat peste 3 000 guri de foc de artilerie, din
care 200 guri de foc antitanc (6%).
Se poate concluziona, fără teama de a greşi, că apariţia şi acţiunile rapide ale
trupelor de blindate au dus la schimbarea regulilor şi normelor de ducere a luptei
armate, la nivel atât tactic cât şi strategic, a modului de aplicare concretă a principiilor de ducere a războiului, cât şi la restructurarea şi dotarea forţelor armate.

Concepţia întrebuinţării în
luptă a mijloacelor antiblindate
în armatele moderne
Chiar din momentul apariţiei tancurilor pe câmpurile de luptă, pentru asigurarea succesului în orice operaţie s-a impus în mod natural necesitatea ca
planificarea, organizarea şi ducerea luptei antiblindate să constituie o cerinţă
critică pentru orice comandant. Importanţa tancului pe câmpul de luptă şi,
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implicit, necesitatea combaterii acestora a fost sesizată de la început de strategii militari:
„E uşor să clasifici generalii din cel de-Al Doilea Război Mondial în buni
şi răi. Pentru aceasta, există o metodă infailibilă. Dacă generalul a înţeles rolul
tancului în război, înseamnă că îl aşteaptă victoria. Dar dacă nu l-a înţeles,
înseamnă că va fi bătut. Aici este hotarul care separă geniile războaielor de
generalii obtuzi. Această regulă nu comportă excepţii. Sensul ei constă în faptul că avioanele, fie şi cele mai rapide, vasele, fie şi cele mai puternice, nu pot
cuceri sau stăpâni nici măcar un metru pătrat de teritoriu, înfrângerea armatelor inamicului, a cuceri şi deţine teritorii - la asta se reduce în final toată strategia. O asemenea sarcină o au tancurile (se înţelege, în colaborare cu infanteria, artileria, aviaţia etc.). În timpul războiului, orice oraş putea fi distrus
până în temelii de bombardiere, însă oraşul capitula numai atunci când pe
străzile sale distruse intrau în trombă tancurile inamicului. Nemţii au descoperit cu mirare că era aproape imposibil de oprit tancurile KV.” (Robert
Goraiski, World War II Almanac, 1931-1945, London, Hamish Hamilton,
1981, p. 164).
Chiar şi în conflictele armate clasice contemporane (Irak), apariţia tancurilor pe străzile capitalelor a marcat momentul cuceririi „fizice” a celuilalt beligerant, constituind, iată, încă un argument în favoarea dezvoltării unei puternice forţe capabile să ducă lupta, în mod integrat, cu blindatele inamicului.
Principiile care stau la baza luptei/folosirii mijloacelor antiblindate sunt:
– angajarea blindatelor de la distanţa maximă de operare/bătaia maximă, eşalonat (pe măsura intrării în raza de acţiune);
– concentrarea efectelor sistemelor antiblindate pe direcţiile expuse
atacului cu blindate;
– concentrarea efectelor sistemelor antiblindate în momentele decisive ale operaţiei;
– manevră rapidă, de foc şi de mijloace;
– folosirea manevrei pe verticală;
– angajarea prin surprindere a blindatelor;
– angajarea continuă şi integrată a blindatelor.
Caracteristic câmpului de luptă modern este faptul că acţiunile împotriva blindatelor au un caracter integrat, nefiind strict apanajul doar unor categorii de forţe/arme/specialităţi, ci sarcina tuturor forţelor aflate într-o anumită zonă de acţiune.
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Elementul de bază al sistemului de apărare împotriva blindatelor se
consideră a fi raionul de apărare al batalionului, pe adâncimea căruia se pot
realiza condiţiile favorabile pentru neutralizarea/ distrugerea blindatelor,
folosindu-se mijloacele antitanc organice (nefiind excluse cele primite ca
întărire), dispuse eşalonat3, astfel încât să se poată realiza o densitate minimă de 13-20 mijloace antiblindate pe kilometrul liniar de front.
De o importanţă crucială în planificarea, organizarea şi ducerea luptei
antiblindate este alegerea ZIA (Zonei de Intervenţie Antiblindate) astfel încât
aceasta să asigure/potenţeze la maximum capabilităţile sistemelor antiblindate (mobilitate, dispunere, mascare, surprindere, conducerea şi observarea
focului etc.), precum şi a efectelor asupra blindatelor.

Sisteme şi mijloace antiblindate
în armatele moderne
Obiectivele principale urmărite de specialiştii militari prin perfecţionarea
sistemelor, muniţiei şi mijloacelor de luptă antiblindate sunt generate de necesitatea de a contracara principalele caracteristici ale blindatelor: manevrabilitate şi viteză ridicată, putere de foc şi precizie, precum şi o protecţie mărită a
echipajului, astfel că în mod firesc a apărut conceptul de a angaja în mod continuu şi gradual (funcţie de capabilităţile proprii) blindatele inamicului şi a
obţine certe efecte asupra lor de la distanţe cât mai mari faţă de zona de dispunere a forţelor proprii. Planificarea sprijinului prin foc, în cazul sistemelor
antiblindate, are în mod obligatoriu în vedere lovirea mijloacelor blindate în
zonele de dispunere/concentrare, pe timpul deplasării/desfăşurării, în vederea
ocupării dispozitivului ori pe timpul îmbarcării/debarcării/desantării sau executării pregătirii şi executării focului.
Plecând de la necesitatea angajării blindatelor de la bătaia maximă a sistemelor de foc, principalele mijloace antiblindate aflate în dotarea majorităţii
armatelor NATO sunt4:
1. Sistemele de rachete sol-sol/aer-sol (incluse în SCLIP- sisteme de
cercetare şi lovire de înaltă precizie) prezintă avantajul capacităţii rapide de
descoperire şi angajare a ţintelor începând de la câteva sute de kilometri, cu
precizie şi efect la ţintă remarcabil datorită caracteristicilor câmpului de luptă
şi a sistemelor de autoghidare, combinat cu cel al posibilităţii evitării desco-
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peririi prin dispunerea acestor sisteme la o distanţă de aproximativ 20 km faţă
de aliniamentul de contact.
2. Artileria din poziţii de tragere acoperite – grupările de tancuri/blindate aflate în zone de concentrare/dispunere, pe timpul îmbarcării/debarcării,
pe timpul afluirii/defăşurării în dispozitiv de luptă, ori executării acţiunilor de
luptă specifice constituie ţinte/grupuri de ţinte prioritare pentru artileria din
poziţii de tragere acoperite, datorită atât posibilităţii acesteia de a le angaja de
la distanţe începând cu 70-80 km, cât şi datorită performanţelor noilor tipuri
de muniţii (Cargo, Excalibur etc.)/mine antiblindate pe care le pot lansa.
Autopropulsarea artileriei constituie un atu suplimentar în competiţia cu celelalte sisteme de foc.
3. Rachetele antitanc dirijate - prima rachetă antitanc dirijată a apărut
în anul 1945, având denumirea x-7 Panzerabwehrrachete. Racheta, concepută de cercetătorii germani, putea penetra orice tip de blindaj la o distanţă de
1 200 m. După anul 1945, au fost puse bazele apărării antitanc a infanteriei.
Încărcăturile explozive în formă de con inventate de americanul Charles E.
Monroe au început să fie folosite şi la rachetele antitanc5.
Urmare la dezvoltarea fără precedent a performanţelor tancurilor prin
creşterea capabilităţilor sistemelor computerizate de conducere a focului, a
muniţiilor performante, a rezistenţei diferitelor tipuri de blindaje (reactive,
ceramice, stratificate, compozite etc.), dotarea acestora cu sisteme de detecţie,
bruiaj şi distrugere a muniţiilor antitanc dirijate prin fir, radio, infraroşu, laser,
fibră optică sau televiziune, angajarea acestora la distanţe medii şi mici se
face în mod preponderent cu sisteme de rachete antitanc dirijate, datorită
avantajelor tactice pe care acestea le au (greutate redusă, mascare bună şi
mobilitate mare, probabilitate mare de lovire şi posibilitate foarte bună de
penetrare a blindajului).
Platformele pe care pot fi dispuse aceste sisteme de rachete antitanc dirijate sunt extrem de variate: tancuri, blindate, autoturisme de teren, nave, elicoptere, pe sol/militari.
Luând în considerare raza maximă de acţiune până la care sistemele de
rachete antitanc dirijate pot angaja ţintele, acestea sunt clasificate (conform
standardelor NATO6) astfel:
a) cu rază scurtă de acţiune – bătaie până la 600 m;
b) cu rază medie de acţiune – bătaie până la 2 000 m;
c) cu rază lungă de acţiune – bătaie până la 8 000 m.
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În funcţie de această caracteristică exemplificată mai sus, există (în
armatele NATO) patru niveluri de apărare antiblindată:
a) la nivel divizie, unde se acoperă raza de acţiune de peste 4 000 m, cu
ajutorul rachetelor antiblindate dirijate cu rază lungă de acţiune;
b) la nivel brigadă, regiment, batalion, companie, unde se acoperă raza
de acţiune medie de aproximativ 2 000 m cu ajutorul rachetelor antiblindate
dirijate cu rază medie de acţiune;
c) la nivel pluton şi grupă, unde se acoperă raza de acţiune scurtă de
600–1 000 m cu ajutorul rachetelor antiblindate dirijate cu rază scurtă de
acţiune;
d) la nivel grupă, cu armament de autoapărare în limita a 200-300 m,
unde se folosesc rachete antiblindate nedirijate/ rachete antiblindate dirijate
cu rază scurtă şi medie de acţiune, ce au distanţe minime de lansare în jurul a
50-70 m.
Iniţial, muniţia antitanc a fost nedirijată, fiind trasă de tunuri sau de aruncătoare reactive iar, ulterior, pe măsura creşterii automatizării şi încorporării
masive a componentelor electronice care aveau rolul de a creşte precizia şi
viteza de operare, ziua şi noaptea, precum şi datorită creşterii gradului de
miniaturizare al acestora, rachetele antitanc au devenit dirijate. În funcţie de
modul de efectuare a dirijării (criteriul cel mai important de clasificare),
rachetele antitanc se clasifică astfel7:

Rachete antitanc dirijate
din generaţia I
– sistem manual de dirijare
La rachetele din această generaţie trăgătorul observă atât ţinta cât şi
racheta pe care o dirijează manual după linia de ochire (CLOS – Command
Line-Of-Sight), din momentul în care acestuia îi apare în vizor punctul luminos aflat pe fondul rachetei. Operaţia de dirijare a acestor sisteme se efectuează prin transmiterea unor semnale electrice de la panoul de comandă al operatorului la rachetă, prin intermediul a două fire subţiri ce se derulează de pe
nişte bobine, în timp ce racheta zboară.
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Rachete antitanc dirijate
din generaţia a II-a
– sistem automat de dirijare
Pentru a dirija racheta, operatorul urmăreşte continuu ţinta printr-un
vizor optic (SACLOS - Semi Automatic Command Line of Sight), iar aparatura instalată la punctul de comandă de lansare sau la bordul rachetei execută
automat urmărirea rachetei, calculul corecţiilor de readucere a ei pe direcţia
de vizare şi transmite comenzile la bordul rachetei. Sistemele de dirijare
semiautomate au un emiţător de radiaţii în infraroşii dispus pe rachete.
Radiaţiile infraroşii sunt recepţionate de un aparat sensibil aflat la sol, dispus
în paralel cu o lunetă de vizare şi conectat la un calculator electronic, care elaborează şi transmite comenzile de dirijare prin firele de legătură sau prin alte
mijloace la receptorul de pe rachetă şi apoi la organele de execuţie a comenzilor de dirijare (cârmele aerodinamice). Sistemele semiautomate de dirijare
au permis creşterea vitezei rachetelor de la 80-100 m/s, până la valori cuprinse între 200-500 m/s, ceea ce a determinat reducerea duratei de traiect corespunzătoare bătăii maxime, până la 5-7 s.
De asemenea, la aceste rachete au fost mult diminuate porţiunile traiectoriei de zbor nedirijat. Astfel, unele rachete cu sistem semiautomat de dirijare pot fi preluate de operator pentru dirijare de la distanţa de 75 m, ceea ce
constituie un avantaj evident. Deoarece o mare parte a operaţiunilor de dirijare a rachetelor din generaţia a doua sunt executate automat, precizia lor la
ţintă a sporit mult. Totodată, prin micşorarea numărului de operaţiuni ce trebuie executate de operator se simplifică procesul de instruire a operatorilor şi
se reduc cheltuielile de instruire.

Rachete antitanc dirijate
din generaţia a III-a – sistem
cu autoghidare (autodirijare)
cu laser („Beamrider”)
Această tehnică a fost concepută în anii ’80, instalaţia de lansare marcând ţinta cu raze laser codificate. Un cap de căutare aflat în vârful rachetei
primeşte codul de lumină reflectat de obiectul-ţintă, semnalul este preluat întrun calculator încorporat în rachetă şi transferat în comanda de teleghidare.
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Rachete antitanc dirijate din
generaţia a IV-a – sistem
cu autoghidare (autodirijare)
• Instalaţiile de rachete antitanc dirijate care folosesc procedeul de dirijare „Fire and Forget” sunt fără fir şi primesc comanda de iradiere a ţintei cu
fascicul laser de la aparatul de ochire („Lock-on”) şi se ghidează direct la ţintă
după lansare prin utilizarea unui cap de căutare în infraroşu (FLIR – Forward
Looking Infrared – Căutare Avansată în Infraroşu);
• Instalaţiile de rachete antitanc dirijate care folosesc procedeul de dirijare „Fire and Observe” sunt dirijate cu ajutorul fibrelor optice şi oferă trăgătorului posibilitatea de a observa ţinta până la impactul rachetei cu aceasta
prin două camere de filmat aflate în capul rachetei, una pentru vizibilitate pe
timp de zi şi cealaltă pe timp de noapte. Cel mai mare avantaj al sistemelor
descrise mai sus constă în faptul că ochitorul poate lansa racheta şi mai apoi
poate face corecturile necesare ale traiectoriei dacă obiectivul se mişcă, iar cu
anumite restricţii poate schimba punctul de ochire pe altă traiectorie, în timpul zborului rachetei, toate aceste operaţiuni executându-le după o acoperire
care îi asigură un grad de mascare deosebită.
Înglobând tehnologie de ultimă oră extrem de sofisticată, sistemele de
rachete antitanc dirijate de generaţia a 3-a sau a 4-a sunt destul de costisitoare, însă mai multe armate ale statelor potente financiar au adoptat strategii
pentru înlocuirea etapizată a sistemelor vechi (generaţia 1 şi a 2-a), sesizând
avantajele acestora.
Este interesant de menţionat faptul că sistemele de rachete antitanc dirijate, datorită versatilităţii încărcăturilor de luptă, au fost folosite în ultimele
conflicte contemporane (Irak, Afganistan) şi împotriva angajării cu succes şi
a altor tipuri de ţinte „nespecifice” cum ar fi: elicoptere de transport sau de
atac, nave fluviale de dimensiuni mici sau nave maritime, lucrări de fortificaţie de campanie etc.
1. Elicopterele antiblindate – datorită automatizării, miniaturizării şi
implicit creşterii performanţelor rachetelor antitanc dirijate (precizie, putere
de perforare, distanţă, probabilitate mare de lovire etc.) dar şi necesităţii de a
folosi o platformă de lansare care să se poată apropia silenţios, nedetectat şi
rapid şi de tancurile inamice, începând cu a doua jumătate a sec. xx folosirea elicopterelor antiblindate s-a impus tot mai mult, chiar dacă această opţiu-
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ne, având avantaje certe, pe lângă faptul că este extrem de costisitoare din
punct de vedere al costurilor, nu elimină şi anumite dezavantaje specifice:
influenţa condiţiilor meteo asupra efectuării zborurilor, vulnerabilitate în faţa
mijloacelor antiaeriene sau a armamentului de infanterie de calibru mare.
Unele din aceste dezavantaje, însă, pot fi reduse prin efectuarea zborurilor la
nivelul solului, crearea de către mijloacele de radiolocaţie, a mijloacelor antiaeriene şi aviaţie proprie, a unor culoare de zbor securizate etc.
2. Tancurile – de-a lungul conflictelor armate, mai îndepărtate
(Al Doilea Război Mondial) sau recente (războiul arabo-israelian 1973,
Irak-1991), datorită caracteristicilor de bază (mobilitate, sistem de conducere
a focului, tun performant, muniţie capabilă să perforeze diferite tipuri de blindaje etc.), s-a dovedit a fi un versat mijloc de luptă împotriva tancurilor.
Dezvoltarea acestora nu a avut loc numai din considerente legate de a contracara efectele sistemelor antiblindate aşa-zise „clasice” (tunuri antitanc, rachete antitanc dirijate etc..) dar şi de a fi superioare, cel puţin la anumite caracteristici considerate vitale de către fiecare armată, potrivit strategiilor specifice.
Cei trei factori determinanţi tradiţionali care condiţionează eficienţa tancului sunt: puterea de foc, mobilitatea şi protecţia. Tradiţional, între aceşti trei
factori se menţine un compromis, considerându-se că este imposibil a se
maximiza toţi simultan: mărirea blindajului măreşte greutatea, deci, micşorează mobilitatea, iar mărirea puterii de foc, utilizând un tun de mare calibru,
reduce cantitatea de muniţie şi stabilitatea în timpul tragerii sau al deplasării.
Alegerea unui compromis depinde de diferite aspecte, incluzând strategii
militare, buget, geografie, voinţă politică şi posibilitatea de a vinde tancuri
altor ţări. Astfel, pentru unele ţări care dispun de o mică armată profesionistă,
supravieţuirea echipajelor este mai importantă, astfel că va predomina factorul de protecţie în detrimentul celui de mobilitate etc.
1. Artileria antitanc – deşi a constituit, iniţial, mijlocul principal împotriva tancurilor, datorită lipsei de mobilitate/mobilitate redusă în câmpul tactic, protecţiei reduse a echipelor de servanţi, a unei eficacităţi reduse în comparaţie cu sistemele de rachete antitanc dirijate (ex: coeficientul de lucru
mediu la TAT cal. 100 mm pentru neutralizarea tancurilor este de „K”=0,8 cu
proiectil cumulativ/perforant şi „K”=1,1 pentru proiectil săgeată, în timp ce
pentru sistemele de rachete antiblindate variază de la „K”=1,6 (generaţia
2,2+) la „K”=1,9 (generaţia 3,3+), concomitent cu creşterea performanţelor
tancurilor moderne (viteză, precizie, rezistenţa mărită a blindajelor la muniţia
trasă de tunurile antitanc, sisteme automatizate de conducere a focului, tele-
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metru laser etc.), artileria antitanc tractată şi-a diminuat într-un mod accentuat
rolul în confruntările de pe câmpurile de luptă moderne şi se impune necesitatea ca tunul antitanc cal. 100 mm să fie autopropulsat şi dotat cu sisteme de
ochire pe timp de noapte de tip pasiv şi telemetru laser.
2. Barajele de mine antiblindate – prin producerea de pierderi şi temporizarea ritmului de acţiune a blindatelor, barajele de mine antiblindate continuă să îşi probeze valenţele alături de celelalte componente ale sistemului de
apărare antiblindate. Pentru instalarea/crearea rapidă a câmpurilor de mine
antiblindate se pot folosi, ca vectori, aviaţia, artileria, sisteme dispuse pe platforme auto şi, mai puţin, plantarea manuală. De asemenea, au fost perfecţionate tipurile de mine, fiind introduse în operaţii mine antitanc inteligente (cu
senzori magnetoseismici, reglarea timpului de autodistrugere în cazul în care
nu a descoperit şi angajat ţinta, roboţi antitanc care au posibilitatea deplasării
pe distanţe scurte pentru a distruge ţinta etc.).

Concluzii
Din analiza desfăşurării conflictelor militare contemporane se constată
faptul că în majoritatea armatelor moderne numărul de vehicule blindate
(tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei, vehicule blindate folosite ca platforme pentru diferite sisteme de armament/senzori etc.) angajate în ducerea
operaţiilor a crescut continuu. Totodată, rolul tancurilor nu s-a diminuat, ci a
continuat să reprezinte un mijloc important de atingere a obiectivelor comandanţilor militari sau liderilor politico-militari.
Printre tendinţele şi direcţiile de acţiune preconizate de către specialiştii
fenomenului militar, cu referire la binomul blindate-antiblindate, se pot enumera următoarele:
– datorită mobilităţii şi nivelului de protecţie asigurat personalului,
numărul de blindate din dotarea armatelor va creşte;
– sisteme performante de armament antiblindat vor fi dispuse pe platforme
blindate uşoare, extrem de mobile şi capabile să angajeze simultan ţinte multiple;
– pentru creşterea mobilităţii şi reducerea costurilor cu mentenanţa şi a
consumurilor specifice se observă tendinţa de a se opta pentru vehicule blindate pe roţi, în detrimentul celor pe şenile;
– dotarea blindatelor cu sisteme de cercetare, observare, angajare a ţintelor şi conducere a focului tot mai performante;
octombrie, 2011
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– crearea de blindaje tot mai uşoare fără a se reduce nivelul protecţiei
balistice şi crearea de sisteme de apărare/bruiere împotriva rachetelor antiblindate dirijate, montate pe blindate;
– creşterea distanţei de operare, a vitezei şi a puterii de penetrare a blindajelor rachetelor antiblindate.
Considerăm că, prin prisma analizării modului în care s-au derulat ultimele conflicte pe glob, dar ţinând cont şi de tendinţele de restructurare şi redimensionare a forţelor armate ale majorităţii statelor, se impune cu necesitate
dotarea/înfiinţarea de subunităţi antiblindate specializate, de la cele mai mici
eşaloane (pluton/companie infanterie), dotate cu rachete antitanc dirijate cu
rază mică/medie de acţiune portative sau dispuse pe vehicule blindate uşoare/vehicule de teren şi autopropulsarea tunurilor antitanc cal. 100 mm tractate din dotarea batalionului de artilerie antitanc, până la înfiinţarea la Divizia
de infanterie a unei structuri de „Forţe Mobile de Intervenţie Antiblindate” de
valoarea a trei-patru baterii antiblindate, care să fie înzestrate cu sisteme de
rachete antiblindate cu rază medie/mare de acţiune şi să fie în măsură să acţioneze, integrat, împreună cu subunităţi de elicoptere multirol (antiblindate) din
structura viitoare a G.F./ M.U. operative, precum şi cu alte mijloace antiblindate din compunerea acestora.

NOTE:

http://ro.wikipedia.org/wiki
Colonel (rtr.) Nicolae Dărăbanţ, „Istoricul şi devenirea artileriei antitanc”, în „Forţele terestre” nr. 4/2010, pag.231-235.
3
Colonel dr.Vasile Radu, „Realităţi şi perspective privind întrebuinţarea
mijloacelor blindate şi antiblindate de către armatele moderne”.
4
Ibidem.
5
Lt.col.instr.sup. Mihai Movilă, mr.instr. Florin Cimpueriu, „Tendinţe şi
perspective în utilizarea armamentului antiblindat portabil în statele moderne”, în „Revista Academiei Forţelor Terestre”, nr.3-4 (27-28) din 2002.
6
Buletin informativ privind cunoaşterea armatelor străine - 1991, p.109.
7
Nr.5/1999 al revistei „Truppendiest” (Germania).
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Abstract
The cultural awareness ensures the deviant behaviors anticipation and intercultural communication will contribute to the frictions
and conflict prevention between different entities, forced to interact for
a specific period of time. Understanding the intercultural phenomenon
dimensions is mandatory in order to establish the way and the proportion in which the actions generated by this complex process might
influence the security environment.
Cuvinte-cheie: cultură, interculturalitate, limbă, limbaj, religie,
credinţă, tabu, simbol, respect, percepţie, timp, spaţiu, prejudecăţi.

voluţia socială şi economică a permis ca relaţiile dintre oameni să
se stabilească cu mai multă uşurinţă şi cu o frecvenţă mult mai
mare. Oamenii călătoresc mai des şi în locuri diferite, încheie afaceri într-o
ţară sau alta, participă la operaţii militare pe propriul continent sau altul.
Globalizarea, posibilitatea de a alege locul unde să munceşti, libera circulaţie
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şi emigraţia au transformat structura unor societaţi, acestea devenind multi- şi
interculturale. Provocările la adresa securităţii nu au întârziat să apară în acest
nou mediu social, iar interacţiunea dintre oameni şi culturi diferite au generat
uneori tensiuni şi conflicte. Timp de aproape 50 de ani, încă din anii ’60, studierea culturii şi antropologiei culturale nu au mai fost considerate o metodă
de cunoaştere şi prezicere a comportamentului uman. În schimb, teoria
modernă susţine că atât indivizii cât şi ţările sunt „actori raţionali” care acţionează la fel în aceleaşi condiţii, pentru a obţine beneficii personale maxime.
Fiecare cultură, etnie şi chiar comunitate are valori morale, tradiţii, cutume, obiceiuri şi reguli de conduită diferite de ale tuturor celorlalte. Ele nu sunt
nici mai bune, nici mai rele, pur şi simplu sunt altele. Mai mult decât atât, fiecare persoană poate avea valori, credinţe, obiceiuri şi conduite diferite în
raport cu celelalte persoane cu care intră în contact, deci cu care comunică.
Limba reprezintă totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale şi
gramaticale), ce dispune de o organizare ierarhică, potrivit unor reguli gramaticale, dobândite social-istoric. Faţă de individul uman, care reprezintă un
summum de însuşiri şi particularităţi individuale, limba este un dat obiectiv,
nedepinzând de existenţa în sine a individului, ci de existenţa colectivităţii
umane, a unui popor sau a unei naţiuni. Limba este un câştig extraindividual,
iar comunicarea poate fi înţeleasă ca liant al vieţii psihice, într-o societate
umană. Limba este cheia cunoaşterii unei culturi şi a realizării comunicării
interpersonale. Culturile comunică prin oameni. Orice întâlnire şi, implicit
orice comunicare între culturi, presupune cunoaşterea limbii celuilalt. Între
toate aspectele definitorii ale unei culturi, limba poate ridica obstacolul cel
mai vizibil între oameni care aparţin unor culturi diferite.
Limbajul este definit de psihologi, cel mai adesea, ca fiind activitatea
psihică de comunicare între oameni, cu ajutorul limbii. Credem că minimum
două diferenţieri existente între limbă şi limbaj ar putea fi subliniate: în timp
ce limba este un fenomen social, care apare la nivelul societăţii, limbajul este
un fenomen individual. Paul Popescu-Neveanu afirma că limbajul este un ax
al sistemului psihic uman care face posibil fenomenul de conştiinţă.
Raporturile conştiente, voluntare ale omului cu lumea, dezvoltarea conştiinţei
de sine sunt posibile datorită limbajului.
Karl Popper concepe limbajul ca pe un excelent instrument al interacţiunii dintre oameni, deci şi al interculturalităţii. Datorită calităţilor sale putem
comunica cu ceilalţi, dar putem sesiza şi cum suntem percepuţi de ceilalţi,
cum ne valorizează ceilalţi, astfel că limbajul, aşa cum îl gândeşte Popper,
este şi principalul instrument care contribuie la formarea conştiinţei de sine,
la constituirea a ceea ce numim drept „eu”. „Prin faptul că învăţăm să vorbim,
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învăţăm şi să ne schimbăm mintea, învăţăm îndeosebi că suntem un eu, datorită faptului că vorbim cu alte eu-uri. În această interacţiune cu alţi oameni şi
cu limbajul rezidă [...] o parte a conştiinţei specific umane, fapt ce o situează
în opoziţie faţă de conştiinţa animală”.
Limba separă şi uneşte oamenii. Lupta pentru drepturile lingvistice, considerate ca făcând parte din drepturile omului, reprezintă deseori un factor
puternic în cadrul conflictelor interetnice. Limbile naţionale sunt considerate
a avea o influenţă deosebită în procesul de constituire a naţiunii, iar politica
lingvistică este foarte importantă în schimbarea etnică şi culturală.
Spre exemplu, Afganistanul este un conglomerat de grupuri etnice, unde
se vorbesc peste aproximativ douăzeci de limbi şi dialecte. Totuşi, două limbi
sunt folosite cu predilecţie, anume pashtu şi dari. Linia de demarcaţie în
societatea afgană este între vorbitorii de pashtu şi vorbitorii de dari, adică
între identităţi etnice distincte, determinate de identităţile lingvistice separate.
De aceea, experţii în cultura afgană recomandă învăţarea cât de mult se poate
a limbii cea mai des uzitată, specifică zonei de operaţii. Limbile cele mai des
întâlnite au alfabet propriu şi reguli gramaticale distincte, însă eforturile de
exprimare în limba locală vor avea efecte benefice în crearea unei atmosfere
destinse şi în construirea unei relaţii bune cu populaţia locală. Astfel, cu cât
sunt folosite mai des cuvinte şi expresii locale, cu atât respectul câştigat va fi
mai mare.
Referindu-ne la limbă şi limbaj, cea mai mare problemă cu care se confruntă societatea afgană este analfabetismul, iar atunci când vorbim despre
învăţarea unei a doua limbi - să spunem de circulaţie internaţională –, lucrurile se complică şi mai mult. Dar însuşirea unei a doua limbi nu ţine strict
numai de gradul de alfabetizare.
Diferenţele lingvistice nu sunt uşor de depăşit, însă, indiferent de cultură, oamenii folosesc un amestec de limbaj verbal, limbaj al vocii şi limbaj al
trupului, ca şi o sumedenie de alte simboluri vizuale şi semnale acustice pentru a se putea înţelege şi a transmite mesaje. Comunicarea nonverbală după
cum reiese chiar din denumirea ei, se realizează prin intermediul unor mijloace, altele decât vorbirea. Acest fel de comunicare interumană recurge la o
serie de modalităţi complementare pentru a transmite mesajul, cum ar fi: aparenţa fizică, gesturile, expresia feţei etc.
Psihologia modernă acordă o atenţie sporită comunicării nonverbale
pentru că ne oferă informaţii preţioase asupra comportamentului. În comunicarea nonverbală gesturile sunt interpretate şi capătă sens. În culturi diferite, unele gesturi au aceeaşi semnificaţie, altele au sensuri asemănătoare,
iar unele nu se regăsesc cu desăvârşire. A nu te sprijini de pereţi şi a nu ţine
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mâinile în buzunare când conversezi cu cineva, a nu arăta cu degetul arătător către o persoană sau să te ridici în picioare când noi oaspeţi sosesc la o
întâlnire şi când persoane în vârstă sosesc sau pleacă, sunt comportamente
comune în culturi diferite şi au aceeaşi semnificaţie, respect. O serie de gesturi, voluntare sau involuntare, specifice culturii afgane, sunt total lipsite de
corespondent în cultura românească: ducerea capului puţin spre spate şi
ridicarea sprâncenelor – nu; atingerea zonei inimii în mod repetat – îmi
ajunge, mulţumesc; palmele deschise îndreptate spre interlocutor – excelent; atingerea colţului ochiului cu vârful degetelor – în regulă; mişcarea
degetelor cu palma în jos – atragerea atenţiei; atingerea frunţii cu vârful
degetelor concomitent cu înclinarea capului – respect; atingerea nasului,
creştetului, mustăţii sau bărbii cu mâna dreaptă sau arătătorul mâinii drepte
– este responsabilitatea mea, mă ocup eu; lovirea mustăţii în conexiune cu
o promisiune – sinceritate; lovirea palmei stângi cu pumnul mâinii drepte –
obscenitate/ nemulţumire.
Cel mai semnificativ indicator al comportamentului nonverbal este contactul vizual. În primul rând, contactul vizual reglează dinamica dialogului; atunci
când dorim să iniţiem o conversaţie cu cineva, căutăm să-i captăm privirea,
apoi, în timpul conversaţiei, schimburile de priviri reglează alternanţa comunicării. În al doilea rând, contactul vizual este o sursă permanentă de feed-back,
oferă indicii cu privire la modul cum este urmărit mesajul, atenţia sau interesul
acordat, plictiseala, iritarea ş.a.m.d. În al treilea rând, contactul vizual permite
exprimarea emoţiei într-o manieră involuntară, prin dilatarea pupilei.
Comunicarea interculturală este condiţionată de limbă şi limbaj, care pot
ridica bariere între culturi şi pot genera conflicte interculturale, mai ales
atunci când se fac interpretări, iar unele lucruri sunt înţelese în mod eronat.
Interculturalitatea presupune evitarea judecării valorilor culturale, întrucât unele dintre acestea pot părea învechite, necivilizate şi uneori chiar de
neînţeles. Studiile efectuate în acest domeniu arată că, tendinţa generală şi
imediată este de a interveni, de a schimba sau de a respinge elementele culturii-ţintă, considerându-le ca fiind inferioare culturii din care individul provine. Valorile culturale străvechi nu pot fi schimbate de o singură persoană, cu
atât mai mult într-un timp relativ scurt. În misiunile lor în afara teritoriului
statului naţional, militarii români vor trebui să înţeleagă cultura-ţintă, să o
accepte fără a face judecăţi şi să se gândească cum o vor putea folosi, sau
uneori chiar evita, pentru a îndeplini misiunea.
Privite istoric şi funcţional, procesele comunicării au stat la însăşi baza
umanizării, a constituirii psihologice, culturale şi spirituale a oamenilor. Ele
au asigurat şi asigură transmisia permanentă a experienţei sociale, constituind,
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totodată, căile cele mai eficiente şi mai extinse de influenţă educativă, formativă asupra generaţiilor.
Diferenţele culturale pot deveni surse concrete şi imediate de neînţelegeri şi chiar conflicte interculturale. Studiile culturale reliefează aspectele cele
mai sensibile care trebuie luate în considerare şi evitate pe timpul comunicării interculturale. Dintre acestea amintesc: religia şi credinţa; tabu-urile şi simbolurile; condiţia socială a femeii în raport cu bărbatul; formele exterioare de
respect; percepţia timpului şi spaţiului; ţinuta şi prejudecăţile.

Religia şi credinţa
O definiţie a religiei este dificil de dat, aceasta având în evoluţia sa istorică sensuri diferite, după faptele semnificative din viaţa societăţii. Religia
poate însemna principii morale, rituri, dar şi modul de a gândi şi a trăi sacrul,
propriu unui grup. Aşa cum se întâmplă în multe regiuni ale lumii, religia
uneşte, construieşte şi fundamentează coeziunea socială, coeziune socială
care, pe lângă componenţa religioasă, dispune şi de aportul limbii, al tradiţiei
istorice şi al ataşamentului de un anumit teritoriu. Rezultanta este o cultură
comună, modele şi norme de comportament unitare. Este demn de remarcat
faptul că religia asigură coeziunea socială, prin ansamblul de idei, valori şi
norme, coeziune necesară oamenilor pentru a-şi forma o identitate comună,
este liantul unui grup, oferind un ansamblu de valori comune.
Religia poate avea funcţia de control social pentru că deseori normele
societăţii au la bază idei religioase. Legile, cum sunt cele ce interzic crima şi
furtul, sursa lor fiind în scrierile religioase, capătă, pe lângă forţa legală, şi o
forţă morală, dobândesc legitimitate sacră. Fiecare religie are, în grade variate, caracteristici ce pot fi catalogate drept pozitive şi negative, sau paşnice şi
agresive. Mai mult decât atât, există întotdeauna valori care sunt comune.
O altă trăsătură a vieţii religioase actuale constă în importanţa ce se acordă în societate unor lideri carismatici, personalităţilor religioase, ceea ce trădează nevoia unor modele întrupate în indivizi, sau a unei identificări cu indivizii sublimaţi şi crearea unui alt paradox: într-o societate secularizată, avidă
de autonomie şi apel la raţiune, e prezentă abdicarea de la voinţa şi raţiunea
proprie.
Astfel, Islamul este o religie cu o serie de legi de origine divină, care sunt
aplicabile în viaţa de zi cu zi şi primează legislaţiei juridice. Islamul nu acceptă o diferenţiere între sferele temporale şi religioase ale vieţii, pentru toţi comoctombrie, 2011
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portamentul uman se aşteaptă să fie în concordanţă cu voinţa lui Allah, nefiind
trasată nicio distincţie între legea religioasă şi legea civilă. Mulahii care oficiază în moschei sunt numiţi în mod normal de guvern, după o consultare prealabilă cu comunităţile din care provin şi devin parţial finanţaţi. Cunoscând scrierile religioase, ei trebuie să se asigure că în comunităţile lor sunt cunoscute
ritualurile islamice şi comportamentul cerut de religie. Disputele între membrii
comunităţii sunt arbitrate de către aceştia, printr-o interpretare religioasă şi nu
una civilă. Adesea, ei sunt şi învăţători, educaţia desfăşurându-se în moschee
şi devin responsabili de cultura religioasă a copiilor care învaţă valorile morale de bază şi practica corectă a ritualurilor. Uneori, se întâmplă ca în rolul lor
de arbitri religioşi, să ia poziţie asupra unor probleme care au implicaţii politice, intră, inevitabil, în contradictoriu unii cu alţii şi provoacă astfel contradicţii între comunităţi. „Folosiţi orice armă sau cuvinte pentru a apăra Coranul”,
i-a îndemnat mulahul Abdul Qahir, profesor de sharia (legea islamică), pe credincioşii strânşi în ziua de 01.04.2011, în Moschea Albastră din Mazar-eSharif, la finalul rugăciunii din acea vineri. Chemarea sa la luptă venea imediat
după ce, în statul american Florida, pastorul Terry Jones dăduse foc unei copii
a Coranului. Rezultatul mesajului mulahului a fost linşarea a şapte angajaţi ai
misiunii ONU din Mazar-e-Sharif, printre care şi românul Filaret Moţco.

Tabu-uri şi simboluri
Freud afirma că semnificaţia termenului tabu ne-a parvenit prin două
sensuri opuse. Pe de o parte, pentru noi însemna sacru, consacrat, iar pe de
altă parte, dezagreabil, periculos, interzis, necurat. Tabu-ului i se ataşează, în
consecinţă, ceva similar cu ideea de reţinere şi, evident, tabu-ul se manifestă
esenţialmente în interdicţii şi restricţii. Restricţiile legate de tabu sunt altele
decât interdicţiile religioase sau morale. Ele nu pot fi raportate la porunca
unui zeu, ci de fapt se impun de la sine, se disting de interdicţiile morale, caz
în care greşelile se orânduiesc într-un sistem care declară renunţările universal valabile drept necesare şi fundamentează această necesitate. Interdicţia
tabuistă se lipseşte de orice întemeiere, aceste interdicţii au o provenienţă
necunoscută, neînţelese pentru noi, ele par de la sine înţelese pentru cei care
se află sub dominaţia lor.
Cuvântul tabu, cu alte cuvinte, se referă la diverse interdicţii cu caracter
sacru, a căror încălcare atrage automat sancţiuni divine sau sociale severe.
Tabu-urile pot fi locuri sau obiecte sacre, persoane, gesturi şi cuvinte sau
expresii a căror discutare este interzisă. Prin extensie de la tabu-ul de ordin
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religios, se admite şi existenţa unor tabu-uri morale şi sociale, ce privesc
obiecte, culori, numere, cuvinte, expresii verbale, gesturi, daruri şi comportamente, incredibil de variate de la o cultură la alta.
În cultura occidentală este ceva firesc ca în momentul întâlnirii între
două persoane, mai ales dacă acestea s-au cunoscut anterior, să se adreseze
întrebări despre familie, soţie, copii sau să-şi prezinte unul altuia fotografii de
familie. În cultura afgană, un bărbat nu-l întreabă pe alt bărbat niciodată despre soţia sa, este tabu. Cel mai sigur este să te comporţi ca şi cum femeile nu
ar exista. Despre acestea nu se va vorbi, nu vor fi fotografiate şi nu vor fi privite. Un militar occidental nu va arăta unui militar afgan poze cu soţia sau cu
prietena sa, dacă, bineînţeles, nu doreşte să fie etichetat ca fiind un om fără
onoare. Întrucât experienţa interculturală afgană este limitată sau inexistentă,
ca urmare a izolării regionale, aceştia nu sunt în stare să înţeleagă comportamentul cultural al unui străin.
Este interzis ca bărbaţii şi femeile să se atingă în public, dar persoanele de
acelaşi sex, civile sau militari – şi am observat acest lucru mai ales la bărbaţi –,
se ating adesea. Aceştia pot chiar să se deplaseze ţinându-se de mână, semnificând că sunt foarte buni prieteni. Pentru un militar ocidental sau pentru un român
este frapant să vezi doi militari mergând în formaţie şi ţinându-se de mână.
Mâncarea şi băutura sunt şi ele tabu în anumite culturi; astfel, orice fel
de alcool şi preparatele conţinând porc sunt interzise de religia islamică. Nu
trebuie să trăim cu impresia că toţi musulmanii nu au băut şi nu au mâncat
niciodată carne de porc, dar este tabu să încerci să afli aceste lucruri sau să-i
faci să mărturisească.
În lumea occidentală, sfârşitul de săptămână a devenit un tabu, în sensul
respectului strict pentru timpul liber al individului şi al familiei. La fel stau
lucrurile cu ziua de vineri la afgani. Militarii români din teatrul de operaţii din
Afganistan au liber vineri şi lucrează sâmbăta şi duminica.
Culoarea roşie este considerată, în Afganistan, ca fiind a diavolului. În
China, culoarea roşie este asociată cu bucuria şi festivitatea; în Japonia, cu
lupta şi mânia; în Europa, cu dragostea. Culoarea verde a drapelului lui
Mahomed are conotaţii sacre. În Africa, culoarea asociată binelui este negrul,
iar cea care simbolizează răul e albul.

Percepţia timpului
Timpul este un indicator important al sentimentelor, atitudinilor şi opiniilor partenerilor de comunicare. Un minut, o oră sau o zi nu au aceeaşi semoctombrie, 2011

67

Transformarea forţelor terestre

nificaţie în toate culturile. Problema timpului priveşte, în special, punctualitatea, amânarea, graba sau răbdarea, iar conduita în raport cu timpul trădează
aria socioculturală de origine.
Pentru unele triburi şi confesiuni religioase din Pacific, timpul este ceva
cu totul relativ, iar ideea de programare în timp este imperceptibilă. Balcanicii
pot fi chiar agasaţi de punctualitate şi precizie; în schimb, pentru germani,
scandinavi, britanici sau nord-americani, problema timpului, programului şi
punctualităţii este importantă şi precisă. Germanii sunt perfect punctuali.
Acolo unde punctualitatea este o virtute, timpul e considerat scurt şi scump.
Orice întârziere sau amânare înseamnă riscuri considerabile.
Afganilor le place să negocieze îndelung. Dacă obţin prea repede ceea ce
şi-au propus sau chiar mai mult decât atât, au mai curând un sentiment de
insatisfacţie. Ritualul negocierii prevalează adesea asupra rezultatelor acesteia. Cheia unei negocieri bune ţine de răbdare şi timp. Percepţia timpului la
afgani este diferită faţă de modul în care percepem noi timpul, şi anume afganii au o abordare mult mai lentă şi relaxată a problemelor, încercarea de a-i
grăbi este percepută ca o insultă.

Spaţiul public şi
apropierea fizică
Contextul, precum şi mediul reprezintă factori de mare importanţă în
comunicarea interculturală. Aceasta nu are loc într-un spaţiu cultural şi material steril. Ea se desfăşoară într-un spaţiu fizic, de cele mai multe ori umanizat, impregnat de un stil cultural, arhitectural, în prezenţa explicită sau implicită a unor contexte sociale determinate care influenţează comportamentul
actorilor. Problema organizării spaţiului priveşte, în special, zonele şi distanţele interpersonale, care trebuie respectate între partenerii ce aparţin unor culturi diferite. Americanii, scandinavii, englezii şi germanii, de pildă, au nevoie de un spaţiu personal relativ mai mare. Afganii pot negocia mult mai bine
aproape, „nas în nas”.
Un indicator important al comunicării este spaţiul personal. În cultura
occidentală, relaţiile de prietenie între parteneri influenţează şi ele spaţiul personal: prietenii intimi stau cam la 0,5 m, prietenii ocazionali de la 1 până la
1,5 m, cei care se întâlnesc întâmplător între 1,5 m şi 4 m, iar la întâlnirile
publice oamenii preferă un spaţiu personal de aproximativ 4 m. Spaţiul personal este mult mai redus la afgani decât în lumea occidentală, aceştia vor sta
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şi vor discuta la o distanţă mică unul de celălalt (sub un metru). Pentru persoane de sex opus, distanţa va fi de o lungime de braţ.
Regula de conduită corectă, general acceptată pe un teritoriu cultural
străin este lex loci (legea locului). Totuşi, ea poate rămâne un simplu slogan,
în măsura în care debarasarea de înclinaţiile comportamentale şi de încărcătura simbolică proprii culturii de origine sunt dificile. În birourile oficialilor
afgani, scaunele şi fotoliile sunt obligatorii, în schimb în zonele rurale, camera unde au loc adunările (Shura) nu are, de obicei, mobilier. Într-o astfel de
încăpere, poziţia cu importanţa cea mai mare este locul cel mai îndepărtat de
uşă. Atunci când participă la Shura afgană, militarul cu gradul cel mai mare
ar trebui să fie şi cel mai apropiat de acea poziţie.

Condiţia femeilor
Statutul social al femeilor şi relaţiile bărbat-femeie comportă abordări
specifice în culturi şi religii diferite. În lumea Islamului, statutul femeilor este
categoric altul decât în lumea creştină occidentală. În multe ţări islamice,
femeile se supun aproape necondiţionat voinţei bărbaţilor şi sunt lipsite de
drepturi şi putere în relaţiile dintre sexe.
Contrar legilor occidentale şi principiilor democratice, în cultura musulmană, lucru valabil şi pentru Afganistan, un bărbat poate avea patru soţii. Fiecare
soţie se cumpără, iar nivelul de pregătire, precum şi condiţiile de trai din casa
bărbatului, trebuie să fie acelaşi pentru toate soţiile. Când sunt întrebaţi câţi copii
au, bărbaţii afgani răspund cu cifra corespunzătoare băieţilor, fetiţele nu se iau în
calcul. Căsătoriile preferate sunt cele din interiorul familiei, iar soţul ideal pentru o femeie este băiatul fratelui tatălui ei, adică vărul de gradul I. Rareori se
întâmplă ca o femeie să se căsătorescă în afara familiei şi niciodată în afara tribului. Căsătoriile sunt aranjate pentru a obţine beneficii economice şi politice.
Divorţul este chiar simplu, bărbatul trebuie să anunţe în public această intenţie,
de trei ori.
Religia islamică interzice, în mod strict, sexul premarital şi cel extraconjugal, care pot constitui temeiul pentru pedepse aspre, incluzând chiar moartea. Anumite practici, în special adulterul, răpirea între îndrăgostiţi, avansurile amoroase, flirtul şi legăturile ilicite între un bărbat şi o femeie sunt aspru
condamnate, nu numai moral, ca în societăţile democratice, ci şi fizic, pedeapsa obişnuită în astfel de cazuri fiind moartea. Conform codului etic paştun,
unul religios de altfel, un bărbat nu va privi o femeie pe stradă, cu atât mai
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puţin să-i vorbească, iar o femeie nu va vorbi unui străin, cu excepţia situaţiei
în care are nevoie stringentă de ajutor.
Nivelul de educaţie al femeilor afgane este foarte scăzut, în primul rând
datorită interdicţiilor regimului taliban impuse populaţiei în general, dar în
special femeilor, şi în al doilea rând ca urmare a ameninţărilor la adresa personalului didactic, distrugerii şcolilor şi materialelor didactice necesare educării copiilor. În societatea afgană, accesul la educaţie şi viaţa publică a fost
inegal pentru femei şi bărbaţi. Cu toate eforturile depuse de organizaţiile
internaţionale, acest lucru rămâne o trăsătură caracteristică a societăţii afgane.
Femeile în societatea pashtună sunt considerate mai degrabă proprietăţi
private decât cetăţeni. Conform legilor tribale ele nu au drepturi legale sau
dreptul la moşteniri. În rezolvarea diverselor conflicte, adesea sunt date ca
obiecte de schimb. În majoritatea comunităţilor pashtune, femeile trăiesc o
viaţă complet izolată în casa soţului sau a tatălui, în spatele pereţilor înalţi de
pământ. Există puţine şcoli pentru fete, peste 90% dintre femei fiind analfabete. Talibanii au interpretat în felul lor învăţăturile islamice în ceea ce priveşte poziţia femeilor, iar societatea afgană le-a acceptat în totalitate.

Politeţea şi formele de respect
Cunoaşterea modurilor în care se manifestă respectul faţă de partener, în
aria sa culturală, pe timpul comunicării interculturale, este fundamentală.
Respectul poate fi indicat prin vârstă, sex, statut social, rang ierarhic, titluri,
daruri şi onoruri, punctualitate, tăcere, îmbrăcăminte, păstrarea distanţei,
atenţia acordată zilelor de sărbătoare, orelor de rugăciune sau de siestă, prin
gesturi specifice de plecăciune, contact vizual moderat, postura trupului în
picioare etc.
În poziţia reciprocă de surse ale comunicării, fiecare partener se bucură
de o anumită autoritate. Aceasta se supune exigenţelor logice şi psihologice
ale autorităţii şi induce în conştiinţa interlocutorului încredere, deschidere, stimularea participării sincere şi depline. Cunoaşterea culturii este foarte importantă pentru succesul unei bune relaţii cu afganii, atât cu oficialităţile, cât şi
cu militarii sau civilii.
Formele de salut sunt simbolice şi contextuale, iar o simplă enumerare a
acestora ar ocupa câteva pagini. Afganii se salută între ei în diverse moduri,
de la o simplă strângere de mână, până la o îmbrăţişare puternică. Nu este greşită o simplă strângere de mână, dar menţinerea contactului vizual este esenţială. Afganii uneori se sărută pe ambii obraji când îşi întâlnesc prieteni vechi
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sau simulează acest lucru, situaţie destul de des întâlnită şi în cazul militarilor români.
Reuşita în lucrul cu afganii este o chestiune de respect şi relaţionare.
Dacă sunt respectaţi, la rândul lor afganii vor respecta, vor asculta ce li se
spune, dar dacă nu sunt respectaţi, nu se vor deranja să asculte, indiferent de
gradul sau poziţia oficială a celui care doreşte să comunice cu ei. În cultura
afgană relaţiile personale reprezintă totul şi numai prin intermediul lor se
poate face ceva. Teoretic, conform studiilor culturale, niciun afgan nu se va
lăsa impresionat de gradul militar, de naţionalitate sau aspect fizic, ci vor
colabora sau nu, în funcţie de percepţia socială, ca fiind sau nu, demn de respect şi încredere. Realitatea este de fapt alta, relaţiile se construiesc, iar la
baza acestora stau banii sau ce altceva poţi oferi.
Pentru un popor religios, în special unul religios islamic, credinţa este un
subiect tabu. Cunoaşterea şi înţelegerea religiilor nu este deloc uşoară, de
aceea abordarea aspectelor religioase în comunicarea interculturală se recomandă a fi evitată. Într-o relaţie cu un credincios musulman, de pildă, nu se
va putea trece uşor peste argumentele de ordin religios; astfel, aducerea lor în
discuţie ar putea fi o gravă greşeală de comunicare interculturală şi un motiv
de dispută, iar dacă acest lucru nu mai este posibil întrucât discuţia a fost deja
angajată, nu se vor face comparaţii între religia lor şi propria religie.
Persuasiunea şi argumentaţia sunt specifice comunicării interculturale.
În comunicarea interculturală, una dintre cele mai stringente probleme
care se ridică se referă la faptul că, adesea, la iniţierea contactului, poate fi
necesar şi oportun să luptăm pentru a demonta sau corecta părerile pe care ceilalţi le au formate despre noi sau pe care noi le avem formate despre ei.
Etichetarea şi categorisirea afganilor ca fiind primitivi, înapoiaţi sunt comportamente uneori întâlnite la unii dintre militarii români nou sosiţi în teatrul de
operaţii sau la cei suficient de ignoranţi, care chiar şi după şase luni de misiune în Afganistan afirmă aceleaşi lucruri, dar fără a putea enumera câteva dintre elementele caracteristice ale culturii care le-a fost gazdă pe timpul misiunii. Pentru militarii aflaţi în misiuni în afara teritoriului statului român, comunicarea interculturală devine esenţială pentru îndeplinirea misiunii.
Cunoaşterea culturii, acceptarea diferenţelor, uşurează şi facilitează munca
militarilor, aceştia depăşind cu mai multă uşurinţă „şocul cultural”.
Cunoaşterea diferitelor forme ale limbajului, dar în special limbajul nonverbal care are un efect semnificativ asupra celor din jur, în special semnificaţia gesturilor specifice culturii-ţintă, asigură o decodificare rapidă şi eficientă a
mesajului transmis, elimină interpretările eronate, conform principiului că ceea
ce dorim să ascundem cu ajutorul cuvintelor, ne trădează prin gesturi.
octombrie, 2011
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Studiile efectuate arată că, familiarizarea, înainte de plecarea în misiune,
cu principalele elemente culturale ale ariei de responsabilitate, însuşirea cutumelor culturale şi a tabu-urilor contribuie la obţinerea sprijinului din partea
populaţiei civile, asigură accesul la conducătorii comunităţilor locale şi religioase, permit câştigarea încrederii şi respectului din partea acestora, şi deci
o mai bună protecţie a forţei în teatrul de operaţii.
Cunoaşterea culturală permite anticiparea unor comportamente deviante
de la normele sociale, iar comunicarea interculturală va contribui la evitarea
tensiunilor şi conflictelor între diferite entităţi, nevoite să interacţioneze pentru o perioadă de timp determinată sau pentru totdeauna.
Înţelegerea dimensiunilor fenomenului intercultural – atât ca existenţă
reală, cât şi ca percepţie socială – este necesară pentru stabilirea modului şi a
nivelului în care acţiunile generate de acesta pot aduce dezechilibre dinamicii
stării de securitate.
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Asia Centrală – realităţi
în geopolitica energiei
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Abstract
Real magnet for Europe, the Central Asian deposits (preserved
once soviets), have become areas of interest to Russia, which wants to
reinforce and liberalize its position in relation to the region.
Consequently, the global energy strategy game of Moscow can’t
be avoided or ignored, especially since some of the European countries were subject to pressure and blackmail over the past three years,
therefore the clear intentions of the Russians are revealed. Also, USA’s
largest oil consumed worldwide, is interested in the Caspian fields,
because the oil is of good quality, comes from outside the OPEC and
it’s a member exploited surplus.
Becoming one of the largest consumer of oil, China has shown a
sudden interest in Caspian deposits.
Cuvinte-cheie: Asia Centrală, Caucaz, hidrocarburi, gazoducte,
strategii, resurse energetice, proiecte energetice, interese, independenţă, state-tampon, NATO, energetic, OPEC al gazului.

sia Centrală este o regiune strategică situată la jocnţiunea a două
mari continente: Asia şi Europa. Aceste spaţii au constituit de-a
lungul timpului atât o zonă de tranzit pentru comerţul european şi asiatic, un
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spaţiu de interferenţă a sferelor de influenţă al marilor puteri, dar şi un centru
politic şi un creuzet al unor culturi şi civilizaţii originale.
Delimitarea acestui spaţiu nu este unanim acceptată. Din anumite perspective, spaţiul Asiei Centrale este privit în sens extins prin includerea în
zonă a cinci state (foste republici sovietice musulmane), a marilor actori
globali Rusia şi China, precum şi a altor două state, cu veleităţi de puteri
regionale - Turcia şi Iranul. La aceste state se adaugă şi Mongolia,
Afganistanul şi Caucazul1.
În lucrările de specialitate americane, acest spaţiu nu este definit, dar
există o voce – cea a CNN – post de televiziune care constituie o adevărată
voce a Washington-ului, care arată publicului larg această zonă a Asiei
Centrale ce include cele cinci republici sovietice, precum şi Irakul, Iranul şi
Afganistanul.
În Enciclopedia rusă „Chiril şi Metodiu” din 2008, este consacrat un
amplu articol acestui spaţiu care insistă asupra caracteristicilor geografice, a
suprafeţei de 6 milioane de km2, iar din perspectiva ţărilor este inclusă
Mongolia şi vestul Chinei cu regiunea xianjing.
Sursele bibliografice franceze consideră că Asia Centrală se întinde de la
Marea Caspică până în partea de vest a Chinei (regiunea xianjing), acestui
spaţiu ataşându-i-se şi Afganistanul.
În accepţiunea generală UNESCO, sub aspect politico-statal, acest spaţiu cuprinde cele cinci state, foste republici sovietice, precum şi Afganistanul,
vestul Chinei, Mongolia, nordul Indiei şi Pakistanul2.
În accepţiunea noastră, acest spaţiu poate fi delimitat ca incluzând cele
cinci state foste republici sovietice (Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kirghistan şi Tadjikistan), vestul Chinei şi vecinătăţile Mării Caspice, deoarece au în comun religia – musulmană şi limba de comunicare – limbă de origine turcică.
În continuare, obiect al analizei noastre îl va constitui spaţiul central-asiatic, fost sovietic, precum şi spaţiul riveran Mării Caspice, din punct de
vedere geopolitic.
Semnificativă pentru regiunea Asiei Centrale este importanta sa cantitate de hidrocarburi. Acest aspect a făcut ca prin exploatarea de la Tengiz, încă
din anii 1993 – 1994, la scurt timp după obţinerea independenţei, marii actori
implicaţi în industria energetică să se implice în zonă (în special în Kazahstan
şi Azerbaijan – ţări care au ieşire la Marea Caspică). În acest spaţiu se găseşte cea mai mare cantitate de zăcăminte de gaze şi petrol din zonă, în cea mai
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mare parte neexploatate şi comparabile în domeniul petrolier cu cele ale
Arabiei Saudite. După alte estimări, aceste rezerve sunt chiar mult mai mari3.
Marea Caspică a coagulat în jurul ei numeroase civilizaţii, chiar în condiţiile în care a existat un monopol sovietic la începutul secolului xx. În acest
moment, există o competiţie acerbă pentru exploatarea resurselor energetice
ale zonei. De asemenea, statele riverane, mai puţin cele din Asia Centrală,
sunt zone în care tensiunile politice interne şi externe sunt foarte încordate
(Iran, Azerbaijan, Caucazul de Nord). Totodată, şi reţelele de transport ale
gazului şi petrolului spre Europa parcurg spaţii tensionate (exemple:
Kurdistanul turcesc, Georgia, Armenia).
Se poate afirma că pentru Asia Centrală şi spaţiul caspic, pe lângă
poziţia geostrategică importantă, resursele energetice existente aici au
devenit un factor primordial, deoarece se învecinează cu zona Golfului
Persic, cu Iranul şi cu Afganistanul. De asemenea, se învecinează cu imensul spaţiu rusesc – posesor de mari cantităţi de hidrocarburi (ceea ce permite Rusiei să folosească aceste resurse drept armă energetică în relaţiile
cu Europa şi nu numai cu aceasta) şi cu China, care a devenit o putere economică şi militară globală.
Zăcămintele Asiei Centrale constituie un veritabil magnet pentru Europa
şi marile puteri. Cândva conservate de sovietici, au devenit domenii de real
interes şi pentru Rusia, care doreşte să-şi recâştige poziţia dominantă în relaţiile cu regiunea. Astfel, jocul Moscovei în planurile strategice energetice
mondiale nu poate fi evitat şi nici neglijat de niciun actor în domeniu.
Totodată, SUA – cel mai mare consumator mondial de petrol, sunt interesate
de aceste zăcăminte deoarece asigură o serie de avantaje (este de bună calitate, este din afara statelor OPEC, este un surplus pentru statele care le exploatează, ce au o economie slab dezvoltată şi se confruntă cu probleme de capital şi de tehnologie). În marele joc al zonei a intrat şi China, interesată de valorificarea acestor zăcăminte, şi împreună cu Rusia, reprezintă o contrapondere
la interesele SUA şi ale Europei.
Azerbaijan este unul din statele deţinătoare a unora din cele mai mari
rezerve/ zăcăminte de hidrocarburi din lume. Este cea mai veche piaţă petrolieră a regiunii. Pentru exploatarea zăcămintelor de care dispune, statul a invitat marile companii multinaţionale, imediat după declararea independenţei de
URSS, în condiţiile în care industria sovietică nu a reuşit niciodată să acopere problemele tehnologice pe care le presupuneau exploatarea câmpurilor de
hidrocarburi din Marea Caspică4.
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Exploatarea şi transportul resurselor de hidrocarburi din zonă (câmpurile petroliere şi de gaz submarine Chiragi, Azeri şi Kapaz descoperite în anii
’80) au căpătat o întorsătură neaşteptată în anul 1994. Atunci se semnează
ceea ce s-a numit „Contractul Secolului”. Pentru statul azer acest contract a
fost foarte avantajos deoarece 80% din venituri îi reveneau sub forma drepturilor şi acţiunilor societăţii de stat SOCAR, iar restul de 20% erau împărţite
membrilor consorţiului petrolier5.
Una din problemele care a fost şi continuă să fie şi azi, referitoare la
petrolul caspic, este legată de rutele de transport ale acestuia către Europa.
S-au analizat trei variante: ruta turcă, ruta georgiană şi ruta rusă. S-a optat
pentru o combinaţie a rutelor georgiană şi turcă, chiar dacă acest traseu este
supus multor riscuri, opţiune care s-a concretizat în gazoductul BTK (Baku –
Tibilisi – Ceyhan).
Situaţia generată de statul azer vis-a-vis de politica sa în domeniul energetic a determinat Rusia să iniţieze o serie de proiecte privind transportul
gazelor din Asia Centrală. Au fost încheiate acorduri, în 2006, cu
Kazahstanul, Turkmenistanul şi Uzbekistanul, asupra vânzării/ distribuirii
petrolului şi gazelor.
Aceste proiecte au determinat statele europene să demareze un nou proiect de construcţie a unei conducte de transport al gazului spre Europa
Centrală – proiectul Nabucco.
Statul azer desfăşoară acţiuni de reabilitare a dependenţei în domeniul
energetic (pe bază de hidrocarburi) de Rusia, acţiuni care influenţează relaţiile politice dintre cele două state6.
Kazahstanul beneficiază de o poziţie strategică deosebită în centrul
Asiei şi de resurse energetice vaste (estimate la 80 miliarde de barili de
petrol şi 30 trilioane mc de gaze). Urmare a interesului din ce în ce mai mare
pentru hidrocarburile Asiei Centrale, manifestate de marii actori internaţionali, a devenit principalul perimetru de tranzit, pentru hidrocarburile caspice şi a celor pe care le exrage în parteneriat cu Federaţia Rusă sau prin propriile companii.
Pe teritoriul kazah se întrepătrund interesele marilor jucători mondiali
atât în domeniul politic, cât şi în cel energetic al hidrocarburilor. Chiar în condiţiile în care Kazahstanul are relaţii solide cu Federaţia Rusă (fiind şi membră a uniunii vamale cu aceasta din 2010), s-a afiliat la proiectul Baku –
Tibilisi – Ceyhan (din dorinţa de a nu deveni doar un stat-tampon între
Federaţia Rusă şi China). Furnizează hidrocarburi şi Chinei, prin conducta
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Atasu – Alashaincau. De asemenea, examinează cooperarea cu UE, estimându-se că proiectul Nabucco are un cap de pod chiar aici.
În prezent, statul kazah nu a devenit independent de Rusia şi nici perspectivele nu sunt îmbucurătoare în acest sens. Se poate aprecia că nici conducerea statului nu doreşte acest lucru. Prin nordul teritoriului trec rute de
export al petrolului siberian către Extremul Orient şi India. Economia este
insuficient dezvoltată, populaţia este majoritar rusofonă iar graniţa cu
Federaţia Rusă este extinsă. Acestea sunt bariere dificile pentru a separa cele
două puteri energetice. Traseul sudic a devenit o opţiune, probabil cea mai
viabilă pentru a le separa definitiv7.
Statul kazah are posibilitatea de a se conecta la marele joc, în contextul
integrării în marele flux al globalizării legăturilor economice. Are relaţii economice cu vecinii şi în special cu cei patru mari actori mondiali (SUA ,
Federaţia Rusă, UE şi China). Intenţia de construire a căii ferate spre China în
Sinkiang ar constitui o coloană vertebrală între Orientul Extrem şi Occidentul
Extrem. Acest proiect are o serie de avantaje, astfel: este o cale mai scurtă
decât Transsiberianul, chiar decât traseul maritim prin Canalul Suez, având
10.000 km; renaşte cultura acestor regiuni; calea ferată poate fi ulterior dublată de oleoducte, cu cheltuieli reduse, realizându-se astfel o cale comercială
similară Drumului Mătăsii, dar în domeniul energetic.
Un alt actor regional este Turkmenistanul, o ţară relativ mică şi izolată
care a fost mult timp ignorată dar a cărui importanţă a crescut ca urmare a descoperirii unor vaste rezerve de gaze naturale (al patrulea deţinător mondial de
gaze naturale) şi a deţinerii unui câmp petrolier important (rezerve estimate la
cca. 500 milioane de barili)8. Conform auditului executat în 2008 de cabinetul englez de analiză şi expertiză în domeniul energetic, „Gafney, Cline &
Associates Ltd.”, principalul câmp gazeifer al ţării, Yaloten de Sud – Osman,
a fost evaluat la 4 -14 trilioane mc gaze. Acest lucru i-ar permite statului tadjic să-şi dubleze producţia anuală de gaz. Această evaluare a stârnit o polemică în rândul specialiştilor în domeniu, fiind contestată în special de cei ruşi.
Dosarul energetic turkmen este complex, în special ca urmare a suprapunerii problemelor de politică internă cu mizele de natură geoeconomică şi
geopolitică ale regiunii.
Estimările specialiştilor turkmeni în domeniul energetic apreciază resursele energetice ale ţării la 21 miliarde tone de petrol şi la 38 trilioane mc de
gaz (ceea ce ar permite statului să exploateze/ exporte 150 miliarde mc de gaz
anual, timp de 250 ani). Totuşi, conform estimărilor publicate în 2008 în „BP
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Statistical Review of World Energy”, rezervele statului sunt doar de cca. 2,9
trilioane mc de gaz9.
Politica privind valorificarea rezervelor de hidrocarburi a
Turkmenistanului apreciez că are drept scop contestarea capacităţii acestui
stat de a-şi onora angajamentele făcute şi a celor în curs de asumare de a livra
gaze partenerilor străini (inclusiv pentru proiectul Nabucco, proiect interguvernamental care a fost semnat în 13 iulie 2009, la Istanbul, de către Turcia,
România, Bulgaria, Ungaria şi Austria, cu o lungime de aproximativ 3.300
km, destinat a aproviziona pieţele europene cu aproximativ 31 miliarde mc de
gaz, anual, şi a slăbi astfel monopolul exercitat de Gazprom). Situaţia părea
total defavorabilă statului turkmen, principala avantajată fiind Federaţia Rusă,
care dorea să reducă drastic volumul gazelor importate şi să renegocieze contractul mai vechi existent (atât sub aspectul volumului, cât şi sub aspectul preţului). În acelaşi timp, o explozie a avariat gazoductul dintre cele două state,
diminuând cantitatea de gaz exportată spre Rusia cu 90%, ceea ce a găsit
nepregătite autorităţile turkmene.
Dar la sfârşitul anului 2009 două mari proiecte au fost inaugurate. Unul
este cu China (primul gazoduct între Turkmenistan şi China), cu o lungime
de aproximativ 7 000 km, traversează Uzbekistanul şi Kazahstanul şi furnizează părţii chineze 40 milioane mc de gaz/an pe o perioadă de 50 de ani.
Al doilea este gazoductul spre Iran, cu o capacitate de 6 miliarde mc de
gaz/an, care va completa cantitatea de 8 miliarde mc de gaz/an deja livrată
către provinciile din nordul Iranului în baza unui contract anterior, prin
gazoductul Korpeje – Kurtkui10. Din punct de vedere strategic, Rusia a pierdut în Asia Centrală şi pentru prima dată Turkmenistanul a obţinut o alternativă reală de export a producţiei sale de gaz. Monopolul rus asupra gazului turkmen a luat astfel sfârşit.
Federaţia Rusă este un actor global cu mari interese şi mare influenţă în
regiunea Asiei Centrale. Acest gigant nu poate accepta petrolul caspic să fie
controlat de alte puteri. Această situaţie a generat tensiuni între Moscova şi
Bruxelles, şi între Moscova şi Washington. Rusia susţine că Marea Caspică
este un lac interior şi nu o mare închisă, şi ca urmare nu beneficiază de dreptul mării, care presupune împărţirea în sectoare naţionale. Celelalte state riverane apreciază că este mare interioară. De aici tensiunile între aceste state,
precum şi între Rusia şi alţi actori din afara regiunii, cu interes în zonă.
Rusia oscilează între două tendinţe, prima de a se opune încercărilor de
a fi eliminată din sfera sa tradiţională şi a doua de a accepta investiţii străine
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în câmpurile petroliere din zona Mării Caspice, dar care vor direcţiona atenţia crescândă către câmpurile de hidrocarburi din Siberia şi Extremul Orient.
În această competiţie pentru hidrocarburile din regiune, Federaţia Rusă
îşi vede subminată poziţia sa geopolitică şi geostrategică. De asemenea, realizează că pierde poziţia de „cheie a resurselor energetice”, precum şi potenţialele beneficii ale valorificării acestora.
Strategia Moscovei este de a utiliza resursele energetice ca un motor de
sprijin al obiectivelor sale în politica externă. În acest sens încheie parteneriate cu concurenţii săi.
În relaţia cu China, la nivel global, Rusia joacă o carte a amiciţiei pentru
a contracara influenţa americană. La nivel regional această amiciţie lasă de
dorit. Deşi a promis Chinei în mai multe rânduri construirea unor gazoducte
şi oleoducte, acestea au rămas în faza de proiect. Permanent Moscova a preferat să menţină Beijingul într-o stare de aşteptare deoarece boom-ul economic chinezesc constituie pentru ruşi un motiv real de îngrijorare. Autorităţile
ruse sunt atenţionate permanent de specialişti asupra pericolului pe care-l
reprezintă China, a presiunii pe care aceasta o face în zona frontierei comune
asupra imenselor resurse naturale din Siberia, zonă foarte slab populată.
În condiţiile unui angajament ferm al ruşilor, autorităţile chineze s-au
orientat asupra celorlalţi actori regionali cu mare potenţial energetic, devenind
(în domeniul energetic) şi un principal concurent pentru Rusia.
Influenţa geopolitică şi geoeconomică a Chinei se face simţită tot mai
mult în Asia Centrală, precum şi în Organizaţia Mondială de la Shanghai
(SCO) din care face parte China, Rusia, Kazahstan, Kirghistan, Tadjikistan şi
Uzbekistan, cu statut de membri permanenţi, şi India, Pakistan, Iran şi
Mongolia, cu statut de observatori şi de potenţiali membri. Acestă organizaţie
este o potenţială alternativă la extinderea UE şi NATO şi contracarează structurile SUA şi UE în zonă, printr-o politică de îngrădire.
Pătrunderea Chinei în Asia Centrală este justificată de cererea sa tot mai
mare de hidrocarburi (este al doilea importator mondial după SUA, estimându-se că va ajunge pe primul loc în 2030) iar integrarea regională este o soluţie pentru statele din regiune (cu rol de tampon între aceasta şi Rusia). Astfel,
China a promovat în regiune o politică de proiecte comune cu actorii regionali. A achiziţionat societatea Petro-Kazahstan pentru 4,5 miliarde de dolari,
a creat un joint-venture între CNPC (Compania Naţională de Petrol a Chinei)
şi Kaz-MunaiGas, cu scopul de a construi conducte între Marea Caspică şi
China (proiectul KCP), a construit capacităţi de rafinare pentru petrolul
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exportat (rafinăria de la Oushanzi/ Karamay, cea mai mare din China).
Reţeaua de conducte a fost concepută pentru a putea transporta hidrocarburi şi din Federaţia Rusă. Proiectul KCP în domeniul petrolului este avantajos atât pentru Kazahstan, cât şi pentru China, deoarece urmează o rută directă de transport, iar taxele de tranzit nu trebuie plătite. Are şi dezavantaje, cum
sunt lungimea mare, frigul extrem din stepa kazahă pe timp de iarnă şi cost
ridicat de operare, care compensează întrucâtva lipsa taxelor de tranzit. În
proiect este realizarea unui gazoduct între Kazahstan şi China, proiect care
transportă şi gaze ruseşti.
China nu doreşte să elimine de pe piaţa Asiei Centrale, SUA, UE şi
Federaţia Rusă, dar urmăreşte consolidarea influenţei politice asupra autorităţilor din Kazahstan. Astfel, încurajează investiţiile capitalului chinez în construcţia de conducte să primească acces la zăcămintele importante de hidrocarburi, achiziţia de companii în domeniu (exemplu: achiziţionarea companiei
Manghistanumnaigas – MMG – societate pe care dorea să o achiziţioneze şi
Gazprom).
Dar China doreşte limitarea influenţei SUA în regiune. Apreciază că
SUA, sub pretextul războiului în Afganistan, a realizat unul din obiectivele
principale ale geopoliticii americane de după 1990 – instalarea de baze militare în statele fost-sovietice şi dominarea unei zone – Asia Centrală – cu resurse naturale fabuloase.
Kirghistanul este unul din cele mai sărace din zonă. Urmare a presiunilor Federaţiei Ruse, a determinat SUA să se retragă din baza militară de la
Manas. SUA nu au lăsat Asia Centrală la dispoziţia Federaţiei Ruse şi au păstrat forţe în alte baze din zonă. Retragerea a fost temporară, autorităţile kirghize revenind asupra deciziei. Au izbucnit conflicte interne având ca rezultat
căderea regimului şi consolidarea prezenţei militare ruse în regiune. Se apreciază că acceptarea trupelor SUA în ţară a fost un compromis ruso-american
(care presupunea neintervenţia SUA în Georgia şi neintegrarea Georgiei şi
Ucrainei în NATO).
O altă acţiune greu de înţeles este vinderea a 75% din compania naţională de gaz societăţii ruse Gazprom, în condiţiile în care Kirghistanul nu este o
putere energetică, producţia proprie de gaz reprezentând doar 4% din necesar.
Din punct de vedere al distribuirii resurselor energetice în Asia Centrală,
situaţia se prezintă astfel:
– resursele energetice hidrografice principale – Kirghistan şi Tadjikistan,
unde lipsesc (aproape în totalitate) resursele de hidrocarburi;
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– resursele energetice din hidrocarburi – Kazahstan, Azerbaijan,
Uzbekistan şi Turkmenistan, unde se constată o lipsă acută de resurse de apă
necesare agriculturii.
Această complementaritate a resurselor a generat acţiuni de favorizare
a schimburilor economice în zonă. Astfel, aceste state, fiind convinse că singura cale de progres economic şi de menţinere a independenţei este solidaritatea şi colaborarea între ele, au hotărât crearea, în 2008, a Uniunii Asia
Centrală, care are ca obiectiv organizarea redistribuirii resurselor de apă şi
de energie. Din uniune fac parte Kazahstan, Uzbekistan, Kirghistan,
Tadjikistan şi Turkmenistan. Acestea au semnat la 18 octombrie 2008 o înţelegere care reglementează schimbul resurselor de apă, electricitate, petrol,
gaze şi cărbune, dintr-o ţară în alta. Totuşi, evoluţia organizaţiei până la
acest moment nu generează ideea creerii unei pieţe comune central-asiatice.
Se poate afirma că marii actori globali generează tendinţe centrifuge, dispute şi interese contrare.
În zona Asiei Centrale, în perspectivă, se va intensifica competiţia pentru obţinerea resurselor energetice existente în regiune. Totodată, se va intensifica efortul majorităţii ţărilor – mici actori existenţi în regiune, pentru ce
acest nou Mare Joc să nu fie pentru ele unul de sumă nulă. Complexitatea perspectivelor este greu de prevăzut, însă sunt semne favorabile pentru evoluţia
politică şi economică a statelor în zonă.
Se vor intensifica eforturile Chinei pentru asigurarea cantităţilor de
hidrocarburi necesare dezvoltării în ritm susţinut a propriei economii. Va
creşte influenţa politică a acesteia asupra statelor din zonă. De asemenea,
China va încerca să înlăture principalii competitori din zonă – Federaţia
Rusă, SUA şi UE.
Statele din zonă vor încerca să găsească mai multe căi alternative reale
de export a producţiei de gaze şi vor dori ca monopolul rusesc să fie înlăturat.
O rută alternativă poate fi prin Afganistan, imposibil de pus în practică în
acest moment, din cauza războiului, dar de luat în seamă în perspectivă. Alte
căi alternative sunt cele prin Azerbaijan – Georgia – Marea Neagră – centrul
Europei, sub forma gazului lichefiat sau conducte.
Nabucco este un proiect care prinde contur, este mai degrabă inevitabil
decât probabil.
Gazprom este în revenire după marea recesiune din 2008 – 2009, va promova proiecte în opoziţie cu UE sau va căuta chiar să cooperaze cu aceasta la
realizarea altora.
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Se preconizează un OPEC al gazului, susţinut de Rusia, Iran, Bahrain
şi Turkmenistan. Se apreciază că în 2030 acestea vor fi singurele deţinătoare de gaz.
Un alt proiect este un NATO energetic (proiect tot mai des pomenit în
spatele „uşilor închise” ale cancelariilor europene). Această alianţă ar trebui
să reglementeze acordurile pentru a face faţă ameninţărilor energetice: întreruperea furnizării de energie şi de hidrocarburi; agresarea pieţelor consumatoare de către cartelurile energetice; atacuri la adresa infrastructurii energetice a hidrocarburilor în condiţiile în care cea nucleară este reevaluată, după
accidentul Fukushima.
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Operaţiile informaţionale,
element esenţial al
războiului modern
LOCOTENENT PETRUŢ LAURENŢIU ŞERBAN*

Abstract
Information is power, and how a nation uses that power determines how effective a country may be in influencing the world politic.
Unlike in the past where the elements of power only included military,
economic and diplomatic factors, in the 21st century, information is
rapidly assuming a place of primacy in the conduct of foreign policy.
It can be a force multiplier, a decision-tool, a central theme for an
offensive campaign and so much more. But to be useful, information
must be understood for what it truly is – a weapon, and if not used correctly, it can backfire just like any other kinetic device in your inventory.
Therefore, under modern conditions, the skillful use of one’s
information potential and information resources, including information means and systems, will increase the force combat potential many
times and the effectiveness of using weapons, combat equipment and
combat systems on the whole.
Cuvinte-cheie: informaţie, operaţii informaţionale (IO,
INFOOPS), decizie.
*Divizia 2 Infanterie „Getica”, Buzău.
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„There is a war out there, old friend - a World War. And it’s not
about whose got the most bullets; it’s about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It’s all about
the information.”
Cosmo

ealităţile lumii contemporane şi cele care se întrevăd pentru societatea viitorului modifică întreaga filozofie a conflictualităţii, dând
prioritate formelor şi metodelor nedistructive sau puţin distructive, bazate pe
folosirea informaţiei, în detrimentul celor clasice, astfel încât operaţiile militare întrunite înseamnă nu neapărat confruntarea forţelor pe câmpul de luptă,
ci o abordare indirectă a adversarului, folosind înalta tehnologie şi exploatând
vulnerabilităţile psihologice şi comportamentale inerente naturii umane.
Factorii de decizie din toate timpurile au avut nevoie de o cunoaştere cât
mai completă şi corectă a adversarului, iar informaţia a reprezentat, în majoritatea cazurilor, baza de fundamentare pentru luarea deciziilor. Sfârşitul anilor 1970 a scos în evidenţă apariţia conceptelor de Război Informaţional şi
Război de Comandă şi Control ca domenii ale războiului ce integrau alte
capabilităţi. Aceste forme de luptă au evoluat, devenind ceea ce astăzi numim
Operaţii Informaţionale (INFO OPS).
Toate definiţiile date operaţiilor informaţionale, cel puţin în doctrinele
statelor membre NATO, au ca punct de plecare doctrina pentru operaţii
informaţionale a SUA – Joint Pub 3-13. Apărută în februarie 2006 şi valabilă pentru toate cele patru categorii de forţe ale armatei (terestre – Army,
navale – Navy, aeriene – Air Forces şi infanterie marină – Marines), noua
definiţie americană, mult mai descriptivă şi mai detaliată decât precedentele, defineşte operaţiile informaţionale drept: „Utilizarea integrată a războiului electronic – EW, a operaţiilor în reţelele de calculator – CNO, a operaţiilor psihologice – PSYOPS, a înşelării militare – MILDEC şi a securităţii
operaţionale – OPSEC, împreună cu capabilităţile de sprijin şi înrudite specifice pentru a influenţa, a degrada, a corupe sau a uzurpa procesul uman
sau automat de luare a deciziei de către adversar, simultan cu protejarea propriilor procese.”
Armata României dispune astăzi de o doctrină a operaţiilor informaţionale ce creează un cadru conceptual unitar pentru desfăşurarea acestui gen de

R

86

www.rft.forter.ro

Operaţiile informaţionale, element esenţial al războiului modern

acţiuni militare, în conformitate cu cerinţele legislaţiei internaţionale, cu politica şi principiile NATO în acest domeniu. Doctrina operaţiilor informaţionale
(SMG/FOP – 3.15), elaborată în anul 2006, defineşte operaţiile informaţionale (INFO OPS) drept „acţiuni sincronizate şi coordonate, planificate şi desfăşurate în vederea obţinerii efectelor dorite asupra voinţei, puterii de înţelegere
şi capacităţilor/mijloacelor adversarului, potenţialului adversar sau altor entităţi aprobate de Autoritatea Naţională de Comandă, în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor comandantului, prin afectarea informaţiilor şi proceselor bazate pe
informaţie ale acestora, concomitent atât cu valorificarea propriilor informaţii,
cât şi cu protecţia şi întărirea propriilor sisteme bazate pe informaţii.”
Pe măsură ce în domeniul acţiunilor militare delimitarea între confruntarea armată propriu-zisă şi INFO OPS devine tot mai vagă, urmare a proiectării operaţiilor ca operaţii bazate pe efecte, în care mijloacele non-cinetice de
obţinere a efectelor au un rol din ce în ce mai însemnat, nevoia unei abordări
comprehensive a operaţiilor informaţionale devine tot mai stringentă. Toate
tipurile principale de acţiuni informaţionale (activităţi de influenţare, acţiuni
îndreptate împotriva conducerii şi capacităţilor de comandă, activităţi de protecţie informaţională) pot utiliza capabilităţile sau acţiunile care pot influenţa
voinţa adversarului, afecta înţelegerea acestuia sau pot asigura protecţia informaţională proprie, utilizând mijloace specifice.
Ca parte integrantă a planului operaţiei întrunite, care vizează într-un
mod specific afectarea voinţei, a înţelegerii şi a acelor calităţi ce activează
punerea în valoare a acestor elemente specifice ale factorilor de decizie şi ale
luptătorilor, operaţiile informaţionale pot fi folosite în cea mai mare parte a
acţiunilor militare şi, prin urmare, trebuie să fie coordonate cu celelalte
acţiuni şi activităţi prevăzute în planul operaţiei, pentru a asigura îndeplinirea
scopului propus. De aceea, din perspectiva influenţelor asupra gândirii şi
acţiunii adversarului, a forţelor proprii, aliate şi nehotărâte, precum şi asupra
populaţiei civile, acţiunile şi activităţile specifice INFO OPS pot fi grupate în
trei mari categorii:
a) acţiuni de influenţare, al căror scop principal este influenţarea voinţei
ţintelor aprobate, prin transmiterea, conform unor teme stabilite, de mesaje
verbale şi nonverbale capabile să sprijine cursul acţiunilor proprii, să afecteze în mod negativ pe cel al adversarului declarat sau potenţial şi să încurajeze atitudini favorabile din partea celor neutri. Ele se concretizează prin operaţii psihologice – PSYOPS, de război electronic – EW, de inducere în eroare/mascare – MILDEC, precum şi prin afectarea sau distrugerea sistemelor de
octombrie, 2011
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calculatoare şi informaţii ale ţintelor selectate;
b) acţiuni îndreptate împotriva conducerii şi capacităţilor de comandă,
care se desfăşoară în scopul afectării fluxului de informaţii al factorilor de
decizie, concentrându-se pe subminarea posibilităţilor adversarului de a lua
decizii, de a le transmite sau de a le pune în practică;
c) acţiuni de protecţie informaţională, care se desfăşoară în scopul protejării informaţiilor critice pentru succesul acţiunilor proprii. Ele includ activităţi realizabile prin metode pasive referitoare la propriile echipamente, proceduri şi personal, denumite generic securitatea operaţiei – OPSEC şi securitatea informaţiilor în format electronic – INFOSEC, precum şi prin alte metode
active îndreptate împotriva sistemelor adversarului.
Între cele trei tipuri de acţiuni este dificil de făcut o demarcaţie clară, fiecare împrumutând ceva din rolul celorlalte, aşa încât niciunul nu poate fi considerat ca exclusiv valabil, iar efectul maxim al INFO OPS se obţine prin
combinarea efectelor datorate acţiunii prin toate cele trei modalităţi.

Principalele capabilităţi
ale operaţiilor informaţionale
Operaţiile psihologice (PSYOPS)
Toate operaţiile informaţionale vizează influenţarea într-un sens dorit a
unei audienţe-ţintă, adresându-se într-un fel sau altul psihicului acesteia, dar
operaţiile psihologice sunt cele care, prin excelenţă, folosind forme, metode
şi mijloace specifice, îşi propun să-i inducă acesteia un anumit tip de comportament, concomitent cu protecţia psihologică a forţelor proprii, constituind
astfel principala categorie de operaţii informaţionale. Ele sunt „activităţi planificate şi desfăşurate care utilizează metode şi mijloace de comunicare direcţionate spre audienţe-ţintă aprobate, cu scopul de a influenţa percepţiile, opiniile, atitudinile şi comportamentele care pot sprijini îndeplinirea obiectivelor
politico-militare şi misiunile comandantului.”
Operaţiile psihologice cuprind activităţi defăşurate de structuri specializate pentru conceperea, planificarea, analiza audienţei-ţintă, realizarea,
testarea, evaluarea şi diseminarea unor produse specifice acestui tip de operaţii, care conţin informaţii şi mesaje orientate spre anumite grupuri umane
sau indivizi, denumite „audienţe-ţintă”. Mesajele sunt construite pe baza
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unor teme specifice şi au drept scop să exercite influenţe asupra unor opinii,
atitudini şi comportamente ale audienţelor-ţintă, facilitând astfel îndeplinirea misiunii.
Scopul lor derivă din scopul general al operaţiei informaţionale şi constă
în sprijinirea îndeplinirii obiectivelor campaniei de operaţii psihologice stabilite şi a misiunii eşaloanelor unde acestea se planifică şi se desfăşoară şi vizează:
a) sprijinirea intereselor generale ale României;
b) slăbirea voinţei combative a adversarilor şi a potenţialelor audienţe-ţintă ostile;
c) întărirea convingerilor audienţelor-ţintă prietene şi a celor aliate;
d) atragerea sprijinului şi cooperării celor neutri şi indecişi;
e) sprijinirea acţiunilor de reconciliere şi toleranţă;
f) promovarea unei imagini pozitive a forţelor desfăşurate în teatrul
de operaţii;
g) cooperarea la contracararea acţiunilor psihologice ostile.
Principala „armă” utilizată de structurile de acţiuni psihologice trebuie
să fie informaţia, aceasta putând oferi oportunităţi inepuizabile de exploatare şi implementare celor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul operaţiilor
informaţionale şi în mod concret al operaţiilor psihologice. Ca urmare, între
procedeele specifice de influenţare psihologică ce îşi dovedesc eficacitatea
se situează presiunea sau intoxicarea informaţională, valorificarea sau lansarea unor zvonuri, epuizarea psihică a adversarului, inocularea neîncrederii în comandanţi, amplificarea disensiunilor între diferite categorii şi grupări de forţe ale adversarului, lansarea unor apeluri şi îndemnuri, culpabilizarea adversarului, proferarea de ameninţări, lansarea unor ultimatumuri şi
dezinformarea.
Tehnicile de influenţare folosite în operaţiile psihologice sunt adaptate
pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proprii, selectarea unei tehnici
anume fiind rezultatul luării în considerare a scopurilor generale şi specifice,
a situaţiei curente, tipurilor de ţinte, informaţii, timpul la dispoziţie. În raport
cu aceste criterii ele sunt tehnici directe, tehnici indirecte, tehnici repetitive,
tehnici deductive şi tehnici perceptive. De asemenea, ele nu constituie substitute ale procedurilor de planificare, elaborare sau diseminare a produselor şi
nu trebuie confundate cu temele PSYOPS.
Din perspectiva tehnicilor de influenţare psihologică trebuie subliniat
că, de cele mai multe ori, un mesaj moderat este mai eficient decât unul de
foarte mare intensitate, iar un nivel foarte înalt de dogmatism, aroganţă,
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extremism sau o foarte mare presiune persuasivă poate genera rezistenţă în
rândul ţintelor. Această reacţie este denumită în lucrările de specialitate efect
bumerang şi se poate manifesta prin adoptarea unei atitudini defensive, o mai
mare determinare în apărarea propriilor atitudini şi valori, sau chiar adoptarea unei poziţii opuse celei urmărite. De aceea mesajele nu trebuie să fie
prescriptive, ci subtile, sugerând modul în care ţinta îşi poate satisface trebuinţele, prin aceasta creându-se ţintei sentimentul că acţiunile sale sunt
rezultatul propriei voinţe.
Războiul electronic (EW)
Doctrina NATO pentru operaţiile informaţionale consideră că acestea au
o aplicabilitate largă în cadrul operaţiilor militare, efectul lor permanent sau
temporar având potenţialul de a minimaliza recurgerea la mijloace de forţă,
evitându-se astfel pierderile colaterale de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.
În cadrul INFO OPS, apărarea electronică sprijină contracararea activităţilor de protecţie informaţională luate de adversar şi protejează în interes
propriu spectrul electromagnetic, iar atacul electronic dă posibilitatea punerii
în aplicare a activităţilor de protecţie informaţională proprii şi a atacurilor
asupra IT. De asemenea, atacul electronic permite executarea acţiunilor de
dezminţire şi cele specifice PSYOPS, inclusiv prin intermediul mesajelor
difuzate în mass-media.
Abordat din perspectivă lărgită, războiul electronic este considerat de
specialiştii în domeniu ca fiind „un complex de măsuri organizatorice şi tehnice, care vizează mijloacele şi sistemele electronice de stat, diplomatice,
militare şi de altă natură ale adversarilor potenţiali, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei politice, sociale şi economice, a relaţiilor diplomatice, activităţii serviciilor de informaţii, stării forţelor armate şi sistemelor moderne de
luptă în spaţiul terestru, aerian, maritim şi cosmic, precum şi în spaţiul undelor electromagnetice.”
Privit din perspectiva restrânsă, a acţiunilor militare, războiul electronic
(confruntarea electronică – n.n.) cuprinde „ansamblul acţiunilor care implică
utilizarea energiei electromagnetice pentru a determina, exploata, contracara,
reduce şi preveni acţiunile ostile în spaţiul electromagnetic, precum şi măsurile care asigură desfăşurarea în siguranţă a acţiunilor forţelor proprii şi/sau
aliate.” Acţiunile sale specifice au loc în spaţiul electromagnetic, acesta fiind
mediul de desfăşurare a tuturor fenomenelor, proceselor, acţiunilor şi activităţilor care implică folosirea energiei electromagnetice, elementul integrator al
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spaţiilor terestru, maritim, aerian, cosmic şi mediul de manifestare al tuturor
formelor de confruntare care au la bază utilizarea acestei energii. În particular, pentru operaţiile militare, spaţiul electromagnetic operaţional reprezintă o
combinaţie de putere, frecvenţă şi durată a emisiilor electromagnetice în care
se confruntă forţele armate pe timpul îndeplinirii misiunilor stabilite. Dacă
este bine organizat şi se desfăşoară cu mijloace tehnice de înaltă calitate, războiul electronic, prin măsurile sale active şi pasive, are capacitatea de a influenţa şi controla electronic câmpul de luptă.
Problematica războiului electronic ca una din componentele principale
ale operaţiilor informaţionale, atât de actuală şi complexă, trebuie să constituie o reală preocupare pentru toţi cei ce utilizează spectrul electromagnetic şi
îndeosebi pentru cei ce organizează şi desfăşoară operaţiile în domeniul informaţional. Cooperarea şi sprijinul reciproc în domeniul războiului electronic
trebuie executate de la nivel strategic până la cel tactic, de către toate organele şi structurile ce utilizează spectrul electromagnetic în timp de pace, cât şi
în timp de război.
Inducerea în eroare/mascarea
Între acţiunile de influenţare a deciziilor şi comportamentului adversarului, un loc important îl deţin cele care vizează inducerea sa în eroare prin
manipularea, distorsionarea şi falsificarea mesajelor, Doctrina NATO pentru
Operaţii Informaţionale reţinând atenţia că inducerea în eroare este o adevărată artă, care necesită un efort considerabil, un nivel înalt de securitate şi o
capacitate deosebită de înţelegere a modului de gândire a adversarului.
Doctrina pentru Operaţii Informaţionale a Armatei României stipulează
că inducerea în eroare/mascarea urmăreşte înşelarea adversarului prin acţiuni
de imitare, disproporţionare, ascundere etc., în scopul obţinerii efectelor dorite asupra percepţiei, puterii de înţelegere şi capacităţii de reacţie a adversarului. Între inducerea în eroare şi metodele folosite în desfăşurarea operaţiilor
psihologice (dezinformare, manipulare, intoxicare, propagandă etc.) există o
relaţie dinamică, ce se concretizează în faptul că fiecare dintre ele poate deveni
metodă pentru îndeplinirea scopurilor celeilalte, considerată dominantă la un
moment dat, în funcţie de scopul şi concepţia celui care planifică acţiunea. În
toate cazurile însă, inducerea în eroare este rezultatul final al unui proces de
afectare a gândirii şi/sau a capacităţilor factorilor de decizie, prin modificarea
unghiului de vedere din care aceştia percep realitatea, procesează valorile şi
interesele, ca urmare a factorului-surpriză, generator de reacţii adesea iraţionaoctombrie, 2011
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le şi a şocului emoţional cu efecte de dezorganizare decizională.
Studiile de specialitate împart procedeele de inducere în eroare în procedee de natură informaţională şi procedee de natură psihologică, primele constând în schimbarea intenţionată de către planificator a conţinutului mesajelor
transmise ţintei, iar cele de natură psihologică vizează exploatarea inconsistenţei şi vulnerabilităţilor personalităţii receptorului în avantajul părţii care
proiectează şi planifică operaţia informaţională.
Mascarea are, alături de măsurile şi acţiunile luate pentru inducerea în
eroare a adversarului, un rol important în ansamblul acţiunilor de influenţare
a deciziilor şi comportamentului acestuia. De aceea, ea se pregăteşte şi se desfăşoară într-o concepţie unitară şi în mod continuu, la toate eşaloanele, atât în
perioada de pregătire cât şi pe timpul desfăşurării operaţiilor, în scopul ascunderii dispozitivului forţelor proprii, precum şi a activităţilor de pregătire şi
desfăşurare a operaţiei, limitării şi înlăturării efectelor loviturilor adversarului, inducerii în eroare a acestuia asupra situaţiei, intenţiilor, acţiunilor şi posibilităţilor în timp şi spaţiu a forţelor proprii, asigurării secretului în executarea manevrei.
Măsurile, acţiunile şi lucrările de mascare simple se execută permanent
de către toate forţele, cele mai complexe de către forţele specializate, iar
lucrările false şi desfăşurarea de acţiuni în scopul înşelării adversarului se
execută numai la ordin sau după ce au fost aprobate de eşalonul superior.
Distrugerea fizică
Doctrina NATO pentru Operaţii Informaţionale (art. 0128) evidenţiază
două aspecte principale ale utilizării distrugerii fizice în scopul susţinerii
INFO OPS.
Primul se referă la sistemele de comandă şi control, distrugerea fizică a
acestora având o contribuţie amplă la afectarea percepţiei şi acţiunilor adversarului, iar al doilea are în vedere că deşi efectul principal urmărit prin distrugerea fizică se materializează în afara cadrului specific al INFO OPS, recurgerea
la forţă şi realizarea distrugerii fizice are un impact psihologic semnificativ.
În acţiunile de influenţare, distrugerea fizică este rezultatul luptei, aceasta fiind principala modalitate de a modifica atitudinile şi comportamentul
adversarului. Lupta constă în angajarea violentă a forţelor cu folosirea armamentului şi tehnicii militare, pentru impunerea voinţei proprii asupra adversarului prin producerea de pierderi umane şi materiale, nimicirea sau capturarea
acestuia şi al sprijinului de luptă constând în sprijinul prin foc şi asistenţa ope-
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raţională asigurată elementelor luptătoare. Vizând obiective dintre cele mai
diverse din dispozitivul adversarului aflat la contact, în adâncime sau în spate,
distrugerea fizică are ca principale ţinte punctele de comandă, centrele de
transmisiuni, staţiile de radiolocaţie etc., adică acele obiective care au rol
principal în organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al acestuia.
Distrugerea fizică, inclusiv a obiectivelor vizate de operaţiile informaţionale, se realizează pe toată durata pregătirii şi executării operaţiei militare în
cadrul sprijinului prin foc, asistenţei operaţionale, al procedurilor de control
operativ şi asigurării operaţiei şi protecţiei forţelor.
Sprijinul prin foc este o altă modalitate prin care se asigură distrugerea
fizică a ţintelor din dispozitivul adversarului şi de manifestare a acesteia ca
factor de influenţare a deciziilor şi comportamentului său. Sprijinul prin foc
presupune determinarea obiectivelor, angajarea obiectivelor, integrarea şi
coordonarea acţiunilor artileriei, a celor de sprijin aerian, de sprijin EOD şi
ale patrulelor de cercetare în adâncime, în planul general al operaţiei.
Asistenţa operaţională cuprinde toate acţiunile de sprijin, altele decât
sprijinul prin foc şi logistică, executate în folosul forţelor luptătoare, toate
misiunile de acest gen fiind proiectate ca parte integrantă a planului operaţiei
şi având, în consecinţă, şi o importantă dimensiune informaţională, nu doar
pentru că procesează şi folosesc informaţii, ci şi pentru că fiecare dintre componentele sale contribuie în mod specific la distrugerea fizică a unor obiective ale adversarului, influenţându-i deciziile şi modul de acţiune. Având în
vedere aceste condiţionalităţi, asistenţa operaţională cuprinde acţiunile forţelor aeriene în folosul forţelor terestre, apărarea antiaeriană, sprijinul de geniu,
sprijinul EOD, sprijinul chimic, biologic, radiologic şi nuclear, războiul electronic, operaţiile psihologice.
Controlul operativ conţine proceduri speciale ce trebuie executate pe
timpul desfăşurării operaţiilor militare, care vizează în mod deosebit iluminarea spaţiului acţiunii, evitarea fratricidului, managementul spaţiului de responsabilitate, controlul distrugerilor, toate având o componentă informaţională clară şi evidentă şi un rol deosebit de important în ansamblul acţiunilor de
distrugere fizică a diferitelor obiective ale adversarului.
Operaţii în reţele de calculatoare (CNO) şi operaţii bazate pe
bloguri (BBO)
Cunoscute în limbajul cotidian şi sub denumirea de „cyberwar”, operaţiile în reţele de calculatoare (CNO) sunt percepute mai ales prin prisma
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imaginii care provoacă blocarea sistemelor informatice şi apariţia unor erori
grave în sistemele de comandă. Tehnologia informatică a înregistrat o creştere la nivelul integrării în organizaţiile militare moderne, iar conducerea militară a ajuns să vadă în acestea atât o ţintă, cât şi o armă, similară componentelor de forţă. Asemenea tuturor elementelor militare moderne, forţele cibernetice tind să fie integrate în strategia de confruntare generală, ca parte componentă a campaniilor militare de arme întrunite, din această perspectivă ele
reprezentând o componentă critică, de care multe armate moderne depind,
această dependenţă fiind în atenţia potenţialilor adversari, dar şi aliaţi.
Exploatarea reţelelor de calculatoare (CNE) susţine INFO OPS prin
posibilitatea de a obţine informaţii despre calculatoare şi reţele de calculatoare prin intermediul accesului la informaţiile pe care acestea le conţin şi prin
capacitatea de a utiliza informaţia şi chiar computerele/reţeaua de computere.
În prezent, operaţiile în reţele de calculatoare nu înseamnă doar deteriorarea site-urilor web deţinute de naţiuni, organizaţii sau mişcări politice rivale, chiar dacă aceste acţiuni acompaniază alte ostilităţi sau tensiuni, aşa cum
s-a întâmplat pe timpul campaniei aeriene NATO din Kosovo, în anul 1999,
ci mai degrabă o formă de hărţuire, şi nu exprimă toate dimensiunile conceptului CNO. Lucrările de specialitate evidenţiază în general mai multe niveluri
de prezenţă a operaţiilor în reţele de calculatoare în fizionomia crizelor şi conflictelor armate, dintre care trei sunt importante: CNO ca parte a unei acţiuni
militare complexe, CNO limitate şi CNO nerestricţionate.
Operaţiile bazate pe bloguri (Blog Based Operations) sunt o apariţie mai
recentă în sistemul operaţiilor informaţionale, specialiştii militari americani
începând să ia serios în considerare fenomenul blogurilor, care a explodat în
perioada 2003 – 2006. Specialiştii americani în securitatea informaţiilor
(INFOSEC) şi a operaţiilor (OPSEC) au sesizat deja că numeroase informaţii
clasificate şi exploatabile de către adversar sunt postate intenţionat sau neintenţionat pe aceste bloguri de către militari sau civili. De asemenea, unele bloguri credibile şi influente au ajuns să influenţeze comunităţi întregi sau chiar
categorii sociale, constituind adesea puntea de legătură şi de circulaţie a informaţiilor de la clasica comunicare interpersonală prin e-mail, spre mass-media
naţională şi internaţională.
Activităţi de protecţie informaţională
În ansamblul operaţiilor informaţionale, acţiunile care vizează protecţia
informaţională a forţelor proprii ocupă un loc deosebit de important din per-
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spectiva scopului urmărit şi a finalităţii dorite. Acţiunile de protecţie se planifică, organizează şi desfăşoară în vederea menţinerii echilibrului psihic al
efectivelor proprii la un nivel dezirabil şi cuprind totalitatea măsurilor, tehnicilor şi procedeelor iniţiate şi aplicate de compartimentele de specialitate, cu
scopul de a proteja trupele proprii şi populaţia din zona acţiunilor militare
împotriva mesajelor ostile şi de a reduce impactul acestora. Protecţia informaţională vizează securitatea informaţiilor – INFOSEC –, securitatea operaţiilor
– OPSEC – şi contracararea influenţelor psihologice ale adversarului.
Securitatea informaţiilor (INFOSEC) urmăreşte protejarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor printr-o gamă largă de măsuri
de ordin procedural, tehnic şi administrativ. Practic, INFOSEC asigură un scut
împotriva INFO OPS adverse prin măsuri de securitate fizică a documentelor
şi persoanelor, precum şi de asigurare informaţională, inclusiv a tehnicii electronice de protecţie. Ea include un spectru de măsuri menite să protejeze
informaţia, care sunt aplicate pe baza unor proceduri de rutină, în cadrul protecţiei informaţionale, alături de securitatea operaţiilor (OPSEC).
Securitatea operaţiilor (OPSEC) vizează identificarea şi protejarea elementelor esenţiale ale informaţiei agreate (EEFI) prin interzicerea accesului
adversarului la acest gen de informaţie pe tot parcursul existenţei sale şi pretutindeni, ţintind voinţa adversarului şi capacitatea lui de înţelegere prin folosirea unei combinaţii de tehnici active şi pasive.
În strânsă coordonare cu acţiunile de influenţare a voinţei, puterii de înţelegere şi percepţiei factorilor de decizie şi afectării capacităţilor şi mijloacelor care permit aplicarea voinţei şi puterii de înţelegere a acestora, acţiunile de
informare şi relaţii publice, precum şi cele ce privesc cooperarea civili-militari (CIMIC) pot avea un impact semnificativ dacă sunt sincronizate şi coordonate cu operaţiile informaţionale sub autoritatea comandantului.
Operaţiile informaţionale sunt, pe zi ce trece, o categorie de acţiuni al
căror rol şi însemnătate nu mai pot fi neglijate în contextul mutaţiilor ce se
produc în fenomenul conflictualităţii caracteristic societăţii actuale, această tendinţă fiind imprimată de rolul atribuit informaţiei care a devenit o
adevărată armă, concretizată în concepte precum Război bazat pe Reţea,
Operaţii bazate pe Efecte, rezultate din nevoia de eficacitate a operaţiilor,
concomitent cu limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi a distrugerilor de
bunuri materiale.
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ABSTRACT
Military groups are usually heterogeneous from cultural and
social point of view. So that aparition of some frictions or even conflicts
are of high likelihood. The same time, military groups are constituted in
order to be primarily effective and, as possible, efficient, these two
dimensions related to the group’s goals indicating its performance.
For as much inner conflicts jeopardize the group’s functionality
and performance, the leader should pay a special attention to prevention and solving of conflicts in their early beginning, the same time letting room for individual and group’s creativity.
In the first part of this article we put in the light some theoretical
considerations regarding inner conflicts of groups, based on several
studies of organizational psychology and management and, also, clarified the meaning of some here used concepts.
In the second part, we highlighted some important directions and
ways of action for the military leaders in order to manage the conflicts
so that the performance of the group to be preserved or, if possible,
increased.
Cuvinte-cheie: conflict, grup militar.
*Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, Rm. Vâlcea.
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grupurile militare, apariţia conflictelor este de mare probabilitate. Prevenirea şi rezolvarea lor trebuie să fie o preocupare constantă a liderului1, dar şi a fiecărui membru al grupului, întrucât ele pot afecta serios, într-o manieră negativă, performanţele grupului, climatul organizaţional, şi nu în ultimul rând, confortul fiecărui membru. În acest articol am
încercat să punem în evidenţă câteva consideraţii generale cu privire la conflictele ce pot apărea în cadrul grupurilor şi la rolul liderului în managementul acestora, în scopul prevenirii deteriorării performanţei grupului din această cauză, cu o privire mai atentă asupra unor particularităţi, din acest punct de
vedere, ale grupurilor militare.
Într-un sens foarte larg, conflictul poate fi interpretat ca orice contrapunere de percepţii, sentimente, atitudini, stereotipuri2, comportamente şi acţiuni pe
care adversarii le resimt, elaborează şi le întreprind unii faţă de alţii, sau chiar a
unor aspecte psihologice opozabile resimţite la nivel intern de către o persoană
– pulsiuni sau dorinţe opuse ce coexistă la nivelul aceluiaşi individ. Conflictul
reprezintă expresia confruntării forţelor, intereselor şi energiilor umane în procesul realizării scopurilor3. Dar nu orice incompatibilitate generează un conflict.
Există mai multe tipuri de situaţii conflictuale cu care liderul unui grup
poate fi confruntat: conflictul între lider şi un membru al grupului, conflictul
între lider şi restul grupului, conflictul între un individ şi restul grupului, conflictul între membrii grupului, cea mai frecvent întâlnită, şi în care liderul trebuie să intervină pentru aplanarea sau soluţionarea lui şi, cea mai periculoasă,
întrucât ameninţă grupul cu disoluţia, conflictul între facţiuni ale grupului.
Fiecare situaţie suportă strategii specifice de intervenţie în vederea aplanării
sau soluţionării conflictului şi prevenirii unei crize. În cele ce urmează vom
aborda doar conflictul interpersonal din perspectiva mai restrânsă a comportamentelor cu încărcătură ostilă ce apar în cadrul grupurilor în competiţia pentru resurse, status, putere.
Ca în orice comunitate, şi în grupul militar există permanent relaţii de
competiţie între membrii săi. Competiţia reprezintă căutarea simultană a aceluiaşi scop de către doi sau mai mulţi actori sociali interdependenţi, astfel
încât atunci când probabilitatea unuia de a-şi atinge scopurile creşte, probabilitatea celuilalt descreşte. În anumite condiţii aceste relaţii se pot transforma
în relaţii conflictuale. Condiţiile şi factorii determinanţi ai transformării competiţiei în conflict se pot studia pe mai multe planuri: motivaţie, atitudini,
comunicare interpersonală, putere socială, roluri sociale şi statusuri, agresivitate interpersonală sau aspecte emoţionale4.

În
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În anumite stadii de dezvoltare a conflictului, rezolvarea poate veni din
partea fiecărui actor implicat, metoda cea mai la îndemână fiind negocierea
raţională, cu bună intenţie, a obiectului disputei între cei implicaţi. În alte
situaţii, când actorii implicaţi nu sunt dispuşi sau nu sunt în măsură să-şi
rezolve disputele prin negociere, liderul trebuie să intervină, asumându-şi
rolul de mediator sau arbitru, după caz.
Având în vedere importanţa prevenirii conflictului şi a soluţionării acestuia în mod constructiv încă din faza latenţei sale, voi trece în revistă câteva
consideraţii generale asupra tipurilor de conflict şi asupra posibilităţilor de
soluţionare a acestora.
Termenul de conflict vine din latinul confligere = şoc, lovire, ciocnire,
luptă, bătălie. Există numeroase modalităţi de definire a conflictului ca fenomen social. Dacă la început termenul denota confruntarea fizică dintre părţi
pentru controlul sau posesia unor resurse dorite de ambele, ulterior sfera
noţiunii a fost extinsă la substratul psihologic al confruntării, respectiv la opoziţia de idei, credinţe, interese şi valori, revendicări de statusuri, putere sau
resurse, în care scopurile oponenţilor sunt incompatibile, uneori aceste scopuri putând deveni chiar eliminarea sau neutralizarea rivalilor5.
Din perspectivă psihologică, conflictul se obiectivează în prezenţa unor
tensiuni, a ostilităţii sau agresivităţii orientate spre o altă persoană sau grup,
iar în plan social, prin apariţia unor comportamente individuale sau grupale
asociate acestor pulsiuni şi manifestate prin tensiuni sociale exprimate la nivel
comunicaţional sau acţional, precum şi a unor tulburări sociale mai mult sau
mai puţin violente datorate intereselor sau opiniilor divergente ce pot apărea
la nivel interpersonal sau intergrupal.
Câteva clarificări noţionale vor ajuta la înţelegerea celor prezentate mai
jos. Deşi în vorbirea curentă termenul de conflict este consonant cu termeni
ca tensiune, agresivitate şi violenţă, există totuşi diferenţe semnificative.
Tensiunea exprimă o stare de încordare fiziologică sau psihologică, premergătoare şi pregătitoare unui conflict.
Violenţa este un termen ce denotă caracterul impetuos, excesiv al tensiunii acumulate de o persoană, exteriorizată prin acte de mare intensitate, prin
care reacţionează cineva într-o situaţie dată. Unii autori consideră că tensiunea reprezintă energia subiacentă conflictului, presiunea psihologică pe care
opoziţia o aduce între protagonişti, în timp ce violenţa este rezultatul conflictului, descărcarea sau explozia comportamentală, agresivitatea excesivă produsă de conflict6.
octombrie, 2011
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Agresivitatea este caracteristica unui comportament orientat spre uciderea, rănirea sau dezabilitarea unui actor social, fie cu scopul de a-l distruge,
fie de a-l deposeda de anumite resurse sau statusuri. Comportamentele agresive pot fi violente – în cazul agresiunii fizice, verbale etc. – sau nu, cum este
cazul agresiunii pe căi juridice, mediatice etc.
Ca urmare, considerăm că prin identificarea tensiunilor, manifestate în
violenţele comportamentale sau verbale ale subordonaţilor, în gesturile sau
acţiunile lor agresive orientate asupra colegilor, alteori prin lipsa unor reacţii
expectabile într-o anumită situaţie sau prin indiferenţă, un comandant poate
găsi soluţii adecvate pentru preîntâmpinarea apariţiei sau dezvoltării conflictelor sau, cel puţin, a prevenirii unei crize a grupului, ca urmare a dezvoltării
conflictelor.
În literatura de specialitate există mai multe perspective de analiză a conflictelor sub aspectul cauzelor şi efectelor acestora. P.L. Curşeu7, citând pe
Huczynski şi Buchanan, prezintă patru asemenea perspective:
a) perspectiva unitaristă, care, plecând de la premisa că grupurile
organizaţionale sunt sisteme armonice, consideră că orice conflict este un
factor perturbator al armoniei şi echilibrului organizaţiei şi, ca urmare, trebuie evitat;
b) perspectiva pluralistă, care consideră organizaţiile ca sisteme ce
au, de regulă, un grad de eterogenitate al elementelor componente şi, ca
urmare, conflictele sunt inerente vieţii organizaţionale, ele rezultând din
interacţiunea intereselor divergente ale membrilor săi;
c) perspectiva interacţionistă, care concepe conflictul ca pe o forţă
dinamică strâns legată de eficienţa şi performanţa sistemului organizaţional şi a elementelor sale;
d) perspectiva radicală, care consideră conflictul ca element central al
valorilor capitaliste care promovează competiţia.
De observat că din ultimele două perspective conflictele nu sunt cu necesitate piedici în calea performanţei organizaţiei. Totuşi, admiţând că grupul
militar este cu necesitate un grup armonic în cadrul căruia atribuţiile membrilor sunt specifice, concurând în mod complementar la realizarea sarcinilor şi
aflat de regulă în competiţie primordială cu factori externi, dar în acelaşi timp
având cu necesitate o dinamică a propriei dezvoltări care nu exclude competiţia internă între membrii săi în ceea ce priveşte participarea la rezolvarea sarcinilor, vom prefera în cele ce urmează o abordare eclectică. Ca urmare, considerăm necesar un management al conflictelor în grupurile militare care să
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asigure acestora eficacitate şi eficienţă prin menţinerea coeziunii dar, în acelaşi timp, să permită manifestarea creativităţii în legătură cu rezolvarea sarcinilor, precum şi dezvoltarea potenţialului acţional al grupurilor respective.
O serie de autori8 pun în evidenţă prin studii experimentale faptul că, în
funcţie de conţinutul lor, nu toate divergenţele, fricţiunile sau chiar conflictele au potenţial destructurant asupra grupurilor sau duc la scăderea performanţei acestora. În funcţie de relaţionarea conţinutului acestora cu rezolvarea sarcinii grupului, cu relaţiile din grup sau cu procesele din grup, precum şi în
funcţie de momentul apariţiei, persistenţa şi stadiul dezvoltării lor, divergenţele, fricţiunile şi conflictele pot avea efecte pozitive sau negative. Astfel,
K.A. Jehn9 descrie trei tipuri de conflicte:
1. conflicte relaţionate cu rezolvarea sarcinii, respectiv dezacorduri
cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea sarcinii (dar
nu cele privind angajarea în sarcină – n.a.). Conform autorului menţionat,
aceste conflicte reprezintă modalităţi prin care membrii grupului îşi comunică punctele de vedere privind modalităţile de rezolvare a sarcinii, având
prin urmare, după cum arată P.L. Curşeu10, şi potenţial creativ (dar numai
pe parcursul primelor etape ale evoluţiei grupului, respectiv, până la clarificarea sarcinii şi obiectivelor acestuia) şi fiind pozitive în măsura în care
sunt rezolvate prin ajungerea la un consens în timp oportun, respectiv
înaintea etapelor de performanţă efectivă.
2. conflicte relaţionate cu procesele de grup11, respectiv dezacorduri privind angajarea în sarcină şi aplicarea strategiilor prin care se ating scopurile.
3. conflicte relaţionale, respectiv cele ce au la bază atitudini, remarci
şi aspecte ale interacţiunii interpersonale nerelaţionate cu sarcina grupului.
Conform autorului menţionat, ultimele două tipuri şi, în mod special,
conflictele relaţionale, duc la pierderi procesuale, având efecte disruptive asupra performanţei grupului. Acestea afectează climatul de încredere şi siguranţă în cadrul grupului, tonul hedonic al acestuia şi starea de satisfacţie individuală a membrilor grupului.
Sursa conflictelor o constituie, de regulă, incompatibilitatea scopurilor,
dorinţelor, ideilor sau valorilor părţilor angajate într-o dispută. Uneori incompatibilitatea se datorează unor neînţelegeri sau înţelegeri diferite a unei realităţi. În astfel de cazuri, simpla clarificare a percepţiilor poate fi suficientă pentru preîntâmpinarea unui conflict.
Alţi autori12 evidenţiază ca sursă principală a conflictului disparitatea
puterii sociale13. Acest plan de analiză ne interesează în mod deosebit, întruoctombrie, 2011
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cât liderul formal al grupului militar – comandantul sau şeful – este învestit
oficial cu putere socială, iar asumarea şi exercitarea ei pot fi deopotrivă sursa
conflictului, cât şi, în alte situaţii, cheia soluţionării lui.
Literatura de specialitate inventariază numeroase clasificări ale conflictelor, funcţie de diferite criterii14. Având în vedere scopul acestui articol, vom
avea în vedere doar două criterii:
A. Din perspectiva surselor există trei tipuri importante de conflict15:
• Conflicte generate de nevoia de apărare a identităţii. Poate fi vorba de
apărarea identităţii personale, a grupului sau etniei, de apărarea imaginii personale sau colective, a reputaţiei, de evitarea stigmatizării şi a discriminării în
cadrul grupului sau a grupului în cadrul unei colectivităţi mai mari. Acest gen
de conflicte se întâlnesc adesea în mediul militar. Rebelii care nu se compliază normelor – oficiale sau nu – ale grupului, sunt etichetaţi negativ şi izolaţi.
Ei intră în conflict cu restul grupului, iar pentru a fi reintegraţi în grup sunt
nevoiţi fie să se apropie de curentul axiologic dominant şi să împărtăşească,
măcar parţial, normele majorităţii, fie să încerce să-şi facă acceptate propriile
valori, cel puţin ca o subcultură a grupului;
• Conflicte generate de diferenţele de opinii, idei, convingeri, credinţe.
Acestea se datorează diferenţelor ideologice sau culturale şi sunt frecvente în
medii eterogene, aşa cum este cel militar.
Multe studii de specialitate evidenţiază eterogenitatea grupului ca şi
cauză a conflictelor. Grupurile eterogene, sub aspect cultural şi social, ar avea
conform acestor studii o mai mare probabilitate de a dezvolta conflicte întrucât membrii grupului se confruntă cu două probleme majore: dificultatea de a
găsi un limbaj comun, ceea ce duce la stabilirea unor relaţii de comunicare
deficitare, dar şi posibilitatea ridicată de categorizare socială, ceea ce sporeşte probabilitatea apariţiei conflictelor relaţionale16.
Totuşi, deşi eterogenitatea grupului este cel mai des citată ca şi cauză a
conflictelor, anumite studii17 au demonstrat că diversitatea orizontală, respectiv cea culturală, neînsoţită de alte forme de diversitate, are impact negativ în
special asupra conflictelor asociate cu sarcina, nu şi asupra conflictelor relaţionale, asupra acestora din urmă având un impact mult mai însemnat diversitatea verticală, respectiv cea generată de disparitatea resurselor şi a puterii
sociale.
• Conflictele de interese, probabil cele mai frecvente, sunt determinate de
încercarea membrilor grupului de a-şi proteja o serie de interese cu privire la
accesul la resurse, coroborată cu existenţa unor norme discutabile de reparti-
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ţie a acestor surse, de natură să ducă la contradicţii sau să genereze frustrări.
Aceste resurse pot fi materiale sau financiare, dar pot fi şi resurse de timp, de
putere, de statut, informaţii etc. Convingerea protagoniştilor că accesul la
resurse poate avea loc doar în condiţiile eliminării concurenţei este cea care
generează conflictul.
B. Din perspectiva relaţiilor existente între situaţia obiectivă şi percepţia ei de către părţile aflate în conflict, se pot decela şase tipuri de conflicte18:
• Conflictul veridic – caracterizat prin existenţa lui obiectivă şi prin percepţia corectă a situaţiei de către părţile implicate. Este cazul tipic a două persoane/ grupuri care doresc simultan utilizarea aceleiaşi resurse limitate, dar
resursa este suficientă doar pentru una din părţi şi ambele părţi înţeleg acest
lucru;
• Conflictul contingent – caracterizat prin existenţa obiectivă, asociată
însă cu perceperea eronată a situaţiei, care, de altfel, permite şi o ieşire. De
exemplu, una din părţi ar avea la dispoziţie o resursă similară dar la care nu
vrea să apeleze, sau nici nu ştie de existenţa ei, ambele părţi cramponându-se
de utilizarea aceleiaşi resurse;
• Conflictul deplasat – presupune centrarea părţilor pe unele aspecte
nereale sau nesemnificative, diferite de cele care, de fapt, au generat conflictul şi care, din diverse motive, se evită a fi exprimat. Apare astfel un conflict
real dar subteran, resimţit de ambele părţi dar neetalat de niciuna din ele, şi
unul manifest care este de fapt doar un surogat în jurul căruia se vor descărca
tensiunile acumulate între părţi. Este cazul, spre exemplu, al partenerilor de
cuplu care se ceartă pentru diferite motive nesemnificative pentru a-şi descărca tensiunile generate de insatisfacţia relaţională având diferite cauze, de altfel deseori conştientizate, dar a căror dezbatere este percepută ca penibilă din
diferite motive, astfel încât nu doresc să le aducă în discuţie, sau al şefului
care ceartă subordonatul pentru probleme tangenţiale când, de fapt, este frustrat de propria incapacitate de a aborda problemele reale etc.;
• Conflictul de atribuire este cel în care cel puţin una din părţi recurge la
atribuirea alteia a unui comportament, sentiment, idei sau afirmaţii pe care
aceasta nu le-a trăit, realizat sau afirmat în mod real. Atribuirea unei vini
imaginare afectează atât intensitatea şi derularea conflictului cât şi selectarea,
de asemenea inadecvată, a modalităţilor de soluţionare a acestuia. Acest tip de
conflict poate fi determinat de mai multe cauze, între care dezinformarea părţii care atribuie caracteristici paranoide ale personalităţii acesteia, conjuncturi
octombrie, 2011
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ce sugerează o realitate şi asupra căreia se fac analize superficiale urmate de
reacţii în consecinţă etc.;
• Conflictul latent reprezintă o acumulare de tensiuni care nu izbucnesc
şi nu se concretizează în comportamente violente, dar care împiedică comunicarea şi cooperarea în cadrul grupului, afectând performanţele acestuia, iar,
pe de altă parte, duce la uzura psihică a membrilor săi, uneori până la limita
patologicului, putând avea ca rezultat apariţia unor tulburări de comportament, nevroze etc.;
• Conflictul fals este cel care nu are baze obiective şi se bazează pe percepţii false, interpretări greşite a semnificaţiei unor evenimente, decodare eronată a unor mesaje, utilizarea neadecvată a unor termeni etc., de regulă pe fondul unor situaţii tensionate, a unor stări de oboseală sau factori ambientali perturbatori. De regulă, acest tip de conflict se stinge imediat ce lucrurile au fost
lămurite, dar dacă nu se iau măsuri de stingere la timp, comportamentele
generate de el devin surse reale ale unui conflict obiectiv.
Există în literatura de specialitate mai multe modele explicativ-interpretative ale conflictului, fiecare scoţând în evidenţă diferite aspecte ale acestuia. În acord cu scopul acestui articol, vom prezenta modelul explicativ al lui
Lewis Pondy, care, deşi mai vechi -1967-, are avantajul stadializării procesului conflictual. Potrivit acestuia, în dezvoltarea sa, conflictul înregistrează
cinci stadii de manifestare19:
1. Stadiul conflictului latent – în care se creează premisele obiective
ale conflictului, fără ca ele să provoace încă efecte sau fără ca aceste efecte să fie percepute.
2. Stadiul conflictului perceput – este cel în care părţile realizează că
scopurile lor sunt ameninţate, bruiate sau zădărnicite de alte grupuri sau
persoane. Părţile implicate analizează cauzele conflictului, analizează
situaţia şi elaborează scenarii pentru reglarea relaţiilor dintre ele şi evitarea declanşării ostilităţilor. Dacă nu se realizează estomparea conflictului
la nivelul acestui stadiu, acesta se agravează şi se trece la stadiul următor.
3. Stadiul conflictului emoţional, în care părţile aflate în conflict elaborează reacţii emoţionale reciproce, obiectivate în atitudini de tipul ,,eu
contra ta”/,,noi contra voastră”, fiecare aruncând responsabilitatea în
seama celuilalt. Este corespondent fazei comportamentului combativ de
atenţionare, de regulă verbal. Disponibilitatea spre cooperare se reduce
progresiv sau chiar dispare. Dorinţa de evitare a conflictului deschis este
în scădere, se acumulează tensiuni, iar eficienţa organizaţională a grupu-
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lui scade în consecinţă. Dacă nici în acest stadiu conflictul nu este soluţionat, el se amplifică şi devine greu de controlat.
4. Stadiul conflictului manifest, în care ostilitatea şi agresivitatea se
manifestă deschis, uneori violent, apar luptele interne făţişe în cadrul grupului. Părţile îşi sabotează deschis interesele reciproce, cooperarea dispare, comunicarea se reduce la declaraţii belicoase sau la reproşuri, eficienţa şi eficacitatea grupului în raport cu sarcina scad drastic. În ultimă
instanţă, poate apare chiar violenţa fizică.
5. Stadiul rezolvării conflictului poate presupune fie aplanarea lui, fie
soluţionarea lui. Aceasta poate fi totală, în sensul revenirii la starea anterioară în care părţile îşi reiau statutul şi restabilesc relaţii normale de
cooperare (eventual şi de competiţie) ori echilibrarea într-o altă formulă
reciproc acceptată; sau parţială, prin persistenţa unei părţi a cauzelor conflictului ce vor fi transferate în cadrul unui viitor episod conflictual a cărui
derulare va fi în raport cu modul de rezolvare a celui anterior.
Este importantă observaţia că procesul conflictual ia deseori forma unei
spirale în escaladă, întrucât comportamentele părţilor angrenate se intercondiţionează, acţiunile uneia generând din partea celeilate o contraacţiune ce devine la rândul ei generatoarea unui nou răspuns din partea primei părţi, ş.a.m.d.
Cea mai bună cale de a evita efectele negative generate de un conflict o
reprezintă prevenirea acestuia. Acest lucru se poate face în primul rând prin
cultivarea unui climat organizaţional principial, bazat pe respectul pentru
valori, pe comunicare autentică, pe încredere, siguranţă şi satisfacţie individuală în cadrul grupului.
Dacă, totuşi, conflictul apare, este de dorit ca el să fie rezolvat într-un
stadiu incipient, înainte să devină manifest. Din altă perspectivă, se impune
identificarea şi controlul acelor factori care favorizează sau blochează transformarea conflictelor de sarcină în conflicte relaţionale. În acest scop, rolul
liderului de grup militar este foarte important, în sensul identificării timpurii
a premiselor conflictului sau tensiunilor în primele momente ale apariţiei lor,
în vederea luării unor măsuri de dezamorsare înainte ca el să devină manifest
sau să producă efecte în planul relaţional. Aici intervine necesitatea utilizării
cu abilitate a puterii sociale cu care este învestit liderul militar.
Prin putere socială se înţelege capacitatea potenţială a unui actor social de a
influenţa desfăşurarea evenimentelor. Există mai multe tipuri de putere socială20:
1. Puterea de recompensă, respectiv de a acorda gratificaţii în schimbul
unui comportament solicitat.
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2. Puterea de coerciţie, respectiv de a sancţiona neadecvarea comportamentului unei persoane la cerinţele celei care are această putere, coroborată
cu capacitatea celui care are puterea de a controla modul în care celălalt poate
părăsi câmpul situaţional. În subsidiar, puterea de coerciţie poate fi înţeleasă
şi în sensul capacităţii cuiva de a impune o soluţie în cazul unui conflict.
3. Puterea legitimă reprezintă autoritatea formală generată de existenţa şi
recunoaşterea unor roluri şi statusuri ce descriu relaţiile de sub/ supraordonare între cei doi actori, astfel încât unul dintre ei acceptă, în virtutea acestora,
influenţa celuilalt.
4. Puterea de referinţă reprezintă capacitatea de influenţă generată de
prestigiul unei persoane, de poziţia sa socială sau valorile cultivate, astfel
încât o altă persoană, dorind să se identifice cu prima, acceptă influenţa ei.
5. Puterea de competenţă apare din recunoaşterea superiorităţii unei persoane într-un domeniu, de către alte persoane care acceptă influenţa primeia ca
urmare a încrederii ce i-o acordă în calitate de expert în domeniul respectiv.
6. Puterea informaţională, parţial suprapusă celei de competenţă, poate fi
văzută şi ca abilitate a unei persoane de a influenţa desfăşurarea evenimentelor ca urmare a faptului că deţine şi poate folosi informaţii la care ceilalţi nu
au acces;
7. Puterea compusă, trebuie văzută mai degrabă ca o completare calitativă a efectelor tipurilor de putere prezentate anterior, aflate în interecţiune,
decât o însumare a acestor tipuri.
Aceste tipuri de putere nu sunt concentrate exclusiv în mâna liderului
formal al grupului, deşi există, sau ar fi de dorit să existe, o preponderenţă a
deţinerii lor de către acesta. Abuzul în folosirea puterii generează frustrări, iar
frustrarea este principala cauză a conflictelor şi comportamentelor agresive.
Pe de altă parte, neutilizarea puterii sociale pentru preîntâmpinarea sau soluţionarea conflictelor este o notă proastă la adresa liderului militar.
Mediul militar este unul cooperativ, în care managementul conflictului ar
trebui să se sprijine pe ideea abordării integrative, egalitariste dar în acelaşi
timp complementariste, întrucât scopul activităţii de instruire este pregătirea
subunităţii pentru luptă, fapt ce implică şi întărirea coeziunii ei. Din acest
motiv strategia rezolvării conflictelor în mediul militar – nu ne referim la conflictul cu inamicul, ci la cel intragrupal – este negocierea, acreditarea normei
reciprocităţii, apelul la echitate şi abordarea tranzacţională care să ducă la descoperirea de soluţii comune, alternative conflictului. Cea mai bună măsură de
evitare a apariţiei sau exacerbării conflictelor o reprezintă educarea subordo-
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naţilor în sensul recunoaşterii premiselor de conflict şi a tensiunilor ce se
instaurează în cadrul grupului, precum şi în sensul detensionării situaţiei
printr-o comunicare autentică, deschisă, asupra problemelor ce apar în grup.
Liderul grupului trebuie să încurajeze subordonaţii în sensul negocierii raţionale şi constructive, din proprie iniţiativă, a diferendelor ce apar între indivizi
sau între microgrupurile ce se formează în cadrul subunităţii. Negocierea este,
de departe, cea mai bună metodă de rezolvare a conflictelor.
Negocierea reprezintă o activitate între doi sau mai mulţi actori sociali
confruntaţi cu o situaţie de interdependenţă şi, în acelaşi timp, de divergenţă,
care aleg să caute împreună o soluţie mutual acceptabilă. În grupul militar
negocierea este, de regulă, o soluţie doar pentru conflictele dintre membrii
grupului aflaţi pe aceeaşi treaptă ierarhică, dar ea poate fi valabilă şi în cazul
unui conflict între grup şi lider, în pofida acreditării ideii că doar şeful dispune. Înainte de a dispune, liderul poate negocia obiective, căi, metode etc., tocmai pentru ca decizia sa să preîntâmpine conflictele, dar misiunea primită nu
poate face obiectul unei negocieri.
Atunci când negocierea nu poate rezolva problema apărută şi există riscul
dezvoltării unor conflicte, liderul trebuie să acţioneze în calitate de mediator.
Medierea reprezintă o formă a negocierii care presupune prezenţa unei a
treia părţi, de preferinţă cunoscută, sau care se bucură de încrederea părţilor
aflate în conflict. Ea poate fi aleasă de părţile în conflict sau se poate autopropune. Mediatorul trebuie să fie imparţial şi obiectiv. Caracterul conflictual al
negocierii se transformă în cazul medierii într-unul consensual, ţinta fiind
obţinerea consensului părţilor asupra subiectului aflat în dispută. În calitatea
sa de mediator, liderul nu trebuie să impună o decizie, ci trebuie să faciliteze
ajungerea la un consens asupra unei soluţii posibile. El poate grăbi găsirea
unei soluţii orientând părţile spre o direcţie sau alta, dar fără să formuleze sau
să impună decizii. Liderul militar poate uza de puterea sa socială, în special
de cea de referinţă şi competenţă, pentru a media conflictele din grup.
Dacă liderul consideră că nici medierea nu reprezintă o soluţie, el trebuie să
apeleze la arbitraj. Acesta reprezintă intervenţia în conflict a unei terţe părţi care are
toată puterea de a formula o decizie cu caracter de lege, căreia părţile trebuie să i
se supună. Având puterea legitimă de partea sa, liderul este obligat să intervină şi
să o folosească pentru a arbitra acele situaţii conflictuale ce periclitează îndeplinirea misiunilor sau realizarea obiectivelor majore ale grupului. La nevoie poate
apela şi la puterea de recompensă şi sancţiune, sau la orice altă formă, în funcţie de
situaţie. Arbitrajul are avantajul aplanării conflictului pentru o perioadă scurtă de
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timp şi a evitării dezorganizării subunităţii sau a reducerii performanţei acestora în
momente critice. Liderul nu trebuie să uite faptul că un conflict aplanat nu este
neapărat şi soluţionat. Din acest motiv, pentru o rezolvare definitivă, el trebuie să
reia procesul de mediere până la îndepărtarea cauzelor conflictului respectiv.
Fără pretenţia de a fi găsit o reţetă universală a rezolvării conflictului,
iată câţiva paşi ce ar trebui urmaţi de către liderul unui grup pentru rezolvarea conflictului21:
1. Analiza conflictului sub aspectul circumstanţelor şi temei pentru a
identifica şi defini corect problema reală. Trebuie avute în vedere, pe de o
parte, aspectele situaţionale ca diferenţele de putere socială între cei implicaţi, interdependenţa sarcinilor acestora, existenţa unor proceduri standard
ce se aplică în situaţii specifice, stadiul de dezvoltare al conflictului, presiunea timpului şi gradul de pericol pe care dezvoltarea conflictului îl presupune la adresa obiectivelor grupului. Pe de altă parte, este important de
identificat punctul de vedere al fiecărei părţi asupra subiectului, motivaţiile, precum şi resursele cognitiv-afective22 ale fiecăreia dintre părţi.
2. Liderul trebuie să identifice faptele care au generat conflictul, să le
noteze şi să le ordoneze cronologic, apoi trebuie să caute motivul real al
conflictului. Pentru aceasta, el trebuie, uneori, să rememoreze evenimente
şi conflicte anterioare ce pot avea legătură cu conflictul prezent.
3. Alegerea comportamentului funcţie de rezultatele analizei şi adoptarea unui rol: mediator sau arbitru sau chiar de nonintervenţie, dacă există premisele unei rezolvări a conflictului de la sine, prin simpla negociere
a părţilor sau, dimpotrivă, premisa unei inflamări a conflictului dacă se
intervine, datorită oficializării şi supraevaluării lui. Totuşi, nonintervenţia
nu înseamnă lăsarea conflictului în afara observaţiei şi controlului.
Trebuie avut în vedere că o caracteristică a unor grupuri militare, în special a celor cu sarcini operative, o reprezintă faptul că eficacitatea grupului primează asupra eficienţei sale, cel puţin în unele situaţii şi pe termen
scurt23. Acest imperativ, coroborat cu momentul aplicării măsurilor de
management al conflictului, va influenţa strategia adoptată. Uneori, liderul trebuie să adopte o poziţie de forţă, asumându-şi rolul de arbitru, forţând impunerea unei soluţii, cel puţin de moment, alteori în calitate de
mediator poate conduce o confruntare a părţilor spre găsirea comună a
unei soluţii, de regulă prin integrarea intereselor părţilor.
4. Intervenţia propriu-zisă în calitate de arbitru sau mediator. În intervenţia sa, liderul trebuie să respecte câteva reguli:
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• Controlul emoţiilor şi afectelor. Discuţia trebuie axată pe fapte şi
nu pe persoane sau emoţiile lor. Scăparea de sub control a emoţiilor şi
afectelor – atât din partea părţilor aflate în dispută, cât şi din partea liderului aflat în rol de mediator sau arbitru – poate duce la exacerbarea conflictului sau la naşterea unui alt conflict contingent, concomitent cu mutarea accentului de pe obiectul iniţial al conflictului, pe relaţiile între actorii sociali implicaţi;
• Formularea problemei într-o manieră comun acceptată astfel încât
părţile să aibă o imagine clară asupra poziţiei adverse şi să perceapă clar
diferenţele dintre punctele de vedere asupra conflictului. Aceasta va favoriza discuţiile ulterioare şi găsirea unor abordări alternative, chiar dacă
diferenţa de opinii se menţine;
• Descrierea situaţiei ideale contribuie, de asemenea, la înţelegerea
problemei şi oferă loc pentru compromis;
• Stabilirea punctelor de vedere comune, a scopurilor sau intereselor comune. Acestea se constituie într-un factor comun ce facilitează
negocierea, oferind totodată un punct de plecare în acest demers;
• Încercarea de a privi lucrurile din cealaltă perspectivă, de a se
pune în locul celuilalt;
• Sugerarea unei soluţii, pornind de la ideile ce apar în timpul discuţiilor;
• Folosirea unor formulări concrete şi nu vagi, pentru a evita apariţia neînţelegerilor.
5. Analiza rezultatelor şi ajustarea manierei de intervenţie. Atunci
când conflictul a fost doar aplanat temporar în vederea atingerii unui
obiectiv imediat al grupului, intervenţia se consideră încheiată abia după
soluţionarea lui definitivă, obiectivată fie în înlăturarea cauzelor care au
generat conflictul, fie în restabilirea echilibrului într-o altă formulă cu
potenţial conflictogen mai redus.
6. Convertirea rezultatelor în feed-back şi utilizarea experienţei pentru preîntâmpinarea sau valorificarea unor situaţii similare ulterioare, pentru reevaluarea şi reconfigurarea unor aspecte relaţionale ale grupului,
redistribuirea sarcinilor etc.
După cum am menţionat deja, un conflict nu este neapărat un eveniment
negativ. Funcţie de situaţie, el poate contribui la progresul organizaţiei sau
grupului, reaşezând relaţiile acestuia într-o manieră mai productivă, fie chiar
şi cu preţul unei dezorganizări temporare a grupului. Conform unor autori24,
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conflictele prelungite între indivizi în detrimentul confortului psihic al acestora sau a celor din jur, cele ce tind să se transforme în demonstraţii ale unor
interese personale sau cele cronofage şi energofage în detrimentul obiectivelor grupului, precum şi cele cu costuri financiare sau materiale sunt, fără îndoială, evenimente negative. Totuşi, anumite conflicte pot genera descoperirea
unor talente sau dezvoltarea unor abilităţi ale membrilor grupului, pot conduce la inovaţie şi schimbare, pot să ofere informaţie cu rol în diagnosticul organizaţional sau pot restabili într-o manieră superioară ori reechilibra configuraţia relaţională a grupului, având în astfel de situaţii caracterul unor evenimente pozitive ce trebuie valorificate.
Spaţiul rezervat acestui articol nu permite dezvoltarea mai amplă a unor
aspecte teoretice cu privire la tehnicile de negociere, mediere şi arbitraj, la
regulile ce trebuie respectate în cursul acestor procese pentru asigurarea succesului în soluţionarea conflictelor. Literatura de specialitate oferă, însă, suficiente informaţii în acest sens, iar un lider militar – comandant sau şef de
structură –, care doreşte să-şi perfecţioneze competenţele psihosociale, are
posibilitatea să studieze. Bibliografia menţionată în notele de referinţă ale
acestui articol poate fi un punct de pornire.
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NOTE:
1

În continuare, în acest articol vom folosi termenul de lider cu înţelesul de lider

formal, respectiv de comandant sau şef de structură militară, având simultan atribute
de lider şi manager. Asupra preponderenţei circumstanţiale ale atributelor de lider sau
manager ale comandantului/şefului grupului/microgrupului militar ne-am exprimat în
articolul „Comandant, manager sau lider?”, publicat în „Revista Armei Geniu”, nr.
1/2010.
2

Stereotipurile desemnează categorii descriptive simplificate, în care încercăm

să-i încadrăm pe ceilalţi după diverse criterii – de regulă valorice, fiind legate de sistemul de referinţă al subiectului şi, ca atare, nefiind niciodată neutre – având o funcţie de orientare pentru individ şi, în acelaşi timp, rolul de a simplifica orientarea
socială a acestuia. Exprimând caracterul funcţional al reprezentărilor, stereotipurile se
exprimă prin conduite verbale şi constituie mecanismul fundamental de menţinere a
prejudecăţilor. Existenţa unor stereotipuri negative poate genera prejudecăţi şi atitu-
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Procesul de targeting,
componentă
obligatorie pentru
succesul acţiunii militare
CăPITAN CONSTANTIN-CRISTIAN ZAVATE*

Abstract
The study is trying to stress the importance of the targeting process, as this was already adopted by Romanian units from our US
allies during joint deployments in several theaters of operations. Still
not addressed by our national field manuals and regulations, but
already adopted as a NATO procedure, the targeting process is thus
required to become doctrinal, as its standardization would make it
used not only by deployable units, as Romania is a full NATO member
and it has long term commitments at NATO or EU level.
The study describes the specific steps of targeting process, by
stressing that it is neither revolutionary nor complicated, and as in fact
it consists of simple, logical and time phased steps, that have as sole
purpose to support the commander in achieving the desired objectives,
with a simple methodology that would make the use of the military
power efficient and flexible.
Cuvinte-cheie: targeting, acţiune militară.

*Brigada 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”, Focşani.
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onceptul de targeting a apărut iniţial în limbajul militar autohton
după succesul operaţiunii „Desert Storm” din Irak şi a fost perceput la adevărata sa valoare în special în urma participării forţelor Armatei
României la operaţiunile de stabilitate şi sprijin din Irak şi Afganistan. Deşi
acest concept a fost dezvoltat de SUA încă de pe timpul Războiului Rece, ca
soluţie de optimizare a acţiunilor prin sincronizarea efectelor, şi a fost aplicat
ulterior la nivelul tuturor ţărilor membre NATO, succesul obţinut în urma utilizării sale în operaţiile în care au fost angajaţi militarii români în diferite teatre de operaţii a făcut ca, în ciuda faptului că acest proces nu este reglementat
în mod direct de regulamentele naţionale, el să fie stăpânit totuşi cu meticulozitate de comandanţii detaşamentelor participante la misiunile internaţionale desfăşurate în ultimii ani, impunând astfel acordarea unei mai mari atenţii
de către teoreticienii militari pentru standardizarea sa şi aplicarea unitară, în
special la nivelul forţelor operaţionalizate şi dislocabile pe care România le
pune la dispoziţia NATO şi UE.
Acest material îşi propune, aşadar, să prezinte pe scurt specificul şi rolul
acestui proces, în încercarea de a sublinia prin exemple faptul că el nu este
revoluţionar şi nici complicat, ci constă în aplicarea unei metodologii simple,
logice, uşor de etapizat în timp, pe faze şi etape, fiind dezvoltat pentru a-l sprijini pe comandant în obţinerea obiectivelor dorite.
Targeting-ul, ca şi proces, a fost aşadar dezvoltat de specialiştii militari
SUA pentru a oferi comandanţilor un instrument asociat jocurilor de război,
având drept scop dezvoltarea unei metodologii simple care să permită utilizarea instrumentului militar cu eficienţă maximă şi într-un mod cât mai flexibil.
De la bun început trebuie însă subliniat faptul că targeting-ul nu se constituie
ca o activitate adiţională a statului major, acest proces fiind de fapt parte a
MDMP1, cu specificaţia că urmăreşte obţinerea unor efecte punctuale, măsurabile şi uşor de identificat în timp şi spaţiu, care să sprijine atingerea stării
finale şi a obiectivelor stabilite de către comandant.
În dezvoltarea acestui concept s-a pornit astfel de la accepţiunea clausewitziană privind condiţia de bază a utilizării instrumentului militar, respectiv
de a impune adversarului acceptarea anumitor condiţii prin utilizarea forţei
militare, în conformitate cu strategia militară a statului şi cu obiectivele politicii naţionale. Targeting-ul a fost astfel creionat ca şi componentă de bază a
strategiei, fiind orientat tocmai pe modul de generare a efectului dorit pentru
atingerea obiectivului final, scopul său fiind identificarea, într-o primă fază, a
resurselor (ţintelor) pe care inamicul şi le permite cel mai puţin să le piardă
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sau care îi oferă un avantaj semnificativ, pentru ca ulterior să se identifice şi
componentele asociate respectivelor ţinte, făcând astfel posibilă angajarea
acestora şi implicit obţinerea succesului. Interzicerea utilizării unor resurse
critice pentru adversar îi permite comandantului să creeze sau să exploateze
vulnerabilităţi, respectiv să îşi sincronizeze acţiunile mijloacelor de culegere
de informaţii, de manevră sau de sprijin de foc pentru angajarea ţintei potrivite, cu mijlocul de lovire adecvat şi la momentul oportun.
Cu toate acestea, deşi procesul de targeting constă practic în selectarea şi
prioritizarea ţintelor şi asocierea acestora unor mijloace de lovire, în conformitate cu obiectivele comandantului, cerinţele operaţionale, capabilităţile şi
limitările existente, el nu se substituie procesului de luare a deciziei, ci constituie o parte componentă a acestuia, fiind de fapt o activitate desfăşurată la
nivelul statelor majore în orice tip de operaţii, ce oferă un instrument logic de
conectare a obiectivelor şi a stării finale urmărite de comandant cu activităţile de planificare, execuţie şi evaluare a efectelor.
Trebuie însă precizat că targeting-ul, prin asocierea sa cu obţinerea unui
efect la ţintă, nu trebuie să fie corelat doar acţiunilor letale şi, de asemenea,
nu trebuie să fie văzut doar ca responsabilitate a componentelor dedicate sprijinului de foc, el fiind de altfel un atribut al întregului stat major, sub directa
coordonare a comandantului, şi presupunând astfel angajarea ţintelor potrivite, la momentul oportun, cu mijloacele letale sau nonletale adecvate obţinerii
efectului dorit.
Construcţia procesului de targeting este astfel realizată în patru etape,
respectiv „Decide”, „Detect”, „Deliver”, „Asses”, etape ce presupun participarea întregului stat major şi utilizarea tuturor forţelor, mijloacelor şi capabilităţilor aflate la dispoziţia comandantului pentru atingerea stării finale, şi
implicit pentru îndeplinirea misiunii.
În faza sa iniţială, procesul de targeting se sprijină aşadar în primul rând pe
componenta de informaţii militare a unei structuri de forţe. Astfel, pentru începerea fazei ”DECIDE”, compartimentele S2/J2 realizează procesul IPB2, concretizat în special prin identificarea şi studierea efectelor mediului de luptă asupra
forţelor proprii şi inamicului. Realizarea IPB urmăreşte stabilirea cursurilor de
acţiune aflate la dispoziţia inamicului pe baza analizei capabilităţilor şi a structurilor de forţe a adversarului şi raportarea acestora la efectele mediului operaţional. Indicatorii specifici fiecărui curs de acţiune sunt incluşi ulterior în planul iniţial de culegere a informaţiilor, în timp ce analiza din perspectiva BOS3 a sistemelor-cheie ale inamicului constituie baza pentru dezvoltarea HVTL4.
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Figura nr. 2 Lista ţintelor

Pentru a evidenţia modul de desfăşurare a procesului de targeting vom
lua în considerare un exemplu practic în acest sens. Vom realiza astfel
demonstrativ produsele acestui proces pentru un scenariu în care un batalion
de infanterie mecanizată, din cadrul unei brigăzi de infanterie mecanizată,
trece la ofensivă pentru ocuparea unui obiectiv controlat de un inamic de
valoare companie de infanterie.
Procesul de targeting va debuta în fazele iniţiale ale IPB, când pe baza
identificării de către S2 a organizării adversarului şi forţelor şi mijloacelor aflate la dispoziţia acestuia, se va constitui lista ţintelor, ţinte ce vor primi o numerotare în conformitate cu blocurile de numere atribuite fiecărei structuri, şi
ţinându-se cont de numerotaţia ţintelor stabilite de către eşaloanele superioare.
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Figura nr. 3 Exemplu de SITEMP

Fiecare curs de acţiune al inamicului, ca produs al IPB, va fi prezentat de
către S2 sub forma unui SITEMP5, de altfel o schemă grafică realizată, de
regulă, pe celit sau hârtie de calc, la o scară care să permită suprapunerea pe
harta de lucru a S2, şi care surprinde grafic elementele esenţiale ale respectivului curs de acţiune. Un SITEMP dă forţelor obiectivele finale şi intermediare, căile de apropiere utilizate pe faze şi etape, poziţiile de apărare de bază şi
de rezervă, locaţia şi scopul sistemelor de obstacole, sectoarele de foc concentrat, zonele pregătite pentru ambuscadă sau zonele de angajare, bătaia principalelor categorii de armament aflate în sprijin etc.
În Figura nr.3 este astfel prezentat un exemplu de SITEMP pentru unul
din cursurile de acţiune asociate scenariului abordat mai sus. În mod similar
sunt prezentate SITEMP pentru toate cursurile de acţiune ale inamicului pe
care S2 le dezvoltă pe timpul IPB.
Elementele esenţiale care fac însă ca un SITEMP să fie valoros pentru
procesul de targeting, fără a se ignora nivelul de detaliu necesar prezentării
acţiunilor specifice respectivului curs de acţiune, sunt însă marcarea grafică a
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punctelor de decizie ale adversarului, cu acţiunile de ordin 2 şi 3 asociate
acestora, precum şi prezentarea aliniamentelor de coordonare şi a timpilor de
reacţie aferenţi fiecărui punct de decizie, permiţându-se astfel vizualizarea în
timp şi spaţiu a momentelor critice pentru adversar.
Ulterior dezvoltării SITEMP, la nivelul S-2 va fi dezvoltat un alt element
de bază al IPB, respectiv EVENTEMP, prin însumarea elementelor caracteristice tuturor cursurilor de acţiune ale inamicului, acţiune ce va permite astfel
generarea de NAI6-uri asociate atât indicatorilor ce diferenţiază cursurile de
acţiune ale adversarului, cât mai ales locaţiilor HVT7-urilor în diferite etape
ale fiecărui curs de acţiune în parte, aceste produse al S2 constituind astfel,
prin vizualizarea sintetică a opţiunilor adversarului, atât baza procesului de
targeting, respectiv baza selectării pachetelor de ţinte, dar mai ales baza ICP8.
EVENTEMP vizualizează astfel prin o serie de NAI-uri, atent stabilite,
acele zone ale câmpului de luptă ce sprijină sintetizarea opţiunilor pe care
EVENTEMP
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Figura nr.4 Exemplu de EVENTEMP
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adversarul le are la un moment dat. Fiecare NAI va vizualiza astfel locaţia
unui HVT sau un indicator al unui anumit curs de acţiune al adversarului.
Faza „DECIDE” continuă în cadrul jocurilor de război, de fapt esenţa
întregului proces, etapă în cadrul căreia reprezentanţii statului major, constituiţi în ceea ce denumim generic ”echipă de targeting”, analizează modul în
care aplicarea fiecărui curs de acţiune propriu afectează modul de identificare şi angajare a ţintelor, stabilind efectele ce trebuie generate asupra acestora
şi momentele luptei când aceste efecte trebuie create, pentru a se asigura succesul cursului propriu, luându-se în considerare şi efectele de ordin 2 şi 3 ce
sunt aşteptate să apară la inamic la angajarea respectivelor ţinte.
Pentru participarea la jocurile de război, şeful S2 va rafina lista ţintelor,
prezentând astfel grafic valoarea relativă a fiecărei ţinte şi importanţa sa în
concepţia de ansamblu, pentru a sprijini echipa de targeting în identificarea
HVT, recomandând totodată şi efecte de obţinut la ţintă.

Figura nr. 6 DST
octombrie, 2011
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Echipa de targeting constituită, pe de o parte, din şeful S2, care va juca
atât rolul adversarului cât şi pe cel al şefului S2 al structurii proprii, şi pe de
altă parte din şefii de compartimente şi ofiţerii din statul major propriu, va
„juca” astfel fiecare curs de acţiune propriu împotriva fiecărui curs de acţiune al inamicului, identificând la adversar elementele care îi oferă un anume
avantaj la un anumit moment dat şi care afectează astfel executarea cu succes
a cursului de acţiune propriu.
Trebuie de altfel menţionat faptul că deşi echipa de targeting este coordonată direct de către comandant, experienţa a demonstrat că este necesară şi existenţa unui ”ofiţer cu targeting-ul”. De la caz la caz, în funcţie de modul de organizare a fiecărei structuri, această funcţie poate fi îndeplinită fie de un ofiţer din
cadrul S2/J2 informaţii, deoarece acest compartiment controlează sistemul de
culegere a informaţiilor şi practic are viziunea completă asupra capabilităţilor,
dispunerii, intenţiei şi derulării acţiunii propriu-zise a inamicului, fie de ofiţerul
cu sprijinul de foc, acesta coordonând direct acţiunile mijloacelor de lovire.
Deşi această dispută informaţii contra sprijin de foc va exista mereu în
acest sens, şi va fi soluţionată numai de intervenţia relativ subiectivă a comandantului, activitatea ofiţerului cu targeting-ul nu trebuie văzută decât ca având
rol integrator, întrucât procesul de targeting în sine nu este distinct de procesul de luare a deciziei, iar produsele sale sunt de fapt instrumente ajutătoare
în luarea deciziei, ambele procese desfăşurându-se de altfel pe baza intenţiei
şi îndrumării comandantului şi a stării finale urmărite de acesta.
Pe măsură ce fiecare curs de acţiune propriu este „jucat” împotriva fiecărui curs de acţiune al adversarului, şeful S3 poate astfel să modifice executarea cursului de acţiune propriu, desigur cu încadrarea în limita capabilităţilor forţelor şi mijloacelor aflate la dispoziţie, atât prin ajustarea poziţionării
forţelor sau modificarea schemei de manevră, cât mai ales prin selectarea din
cadrul HVTL, identificate deja de către S2, şi angajarea anumitor „ţinte”, cu
un anume efect, care să îi permită astfel să anuleze avantajul adversarului,
determinându-l practic pe acesta să ducă lupta în modul care convine cel mai
mult forţelor proprii.
Concomitent, şeful S3 realizează şi DST9 şi DSM10, modificând permanent schema de manevră proprie în AGM11, şeful S2 îşi repoziţionează, dacă
este cazul, sau generează noi NAI-uri pentru a cuprinde anumiţi indicatori ai
acţiunii adversarului şi pentru a localiza HVT, actualizând totodată ICP cu
noile modificări, în timp ce ofiţerul cu targeting-ul va completa TSM12 şi
TSS13 cu elementele stabilite pe timpul jocurilor de război.
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Pe timpul desfăşurării jocurilor de război, echipa de targeting va întocmi
Schema de Sprijin a Deciziei, element ce prezintă grafic, în mod similar
EVENTEMP, opţiunile forţelor proprii pentru executarea operaţiei, incluzând
aici atât ţintele ce trebuie angajate, cât şi punctele de decizie proprii şi aliniamentele de coordonare pentru sincronizarea acţiunilor.
Odată finalizate jocurile de război, este întocmită matricea de comparare a cursurilor de acţiune şi are loc selectarea de către comandant a unui anumit curs de acţiune pentru forţele proprii. Luarea deciziei finalizează, practic,
faza „DECIDE”, efortul procesului de targeting mutându-se pe faza următoare, trecându-se astfel la execuţie, respectiv la detectarea propriu-zisă a indicatorilor specifici diferitelor cursuri de acţiune ale inamicului, prin acţiunea elementelor de culegere a informaţiilor în NAI-urile repartizate acestora conform
matricei de sincronizare ISR14.
De asemenea, odată cu luarea deciziei, ofiţerul cu targeting-ul va completa împreună cu şeful S2 coloanele „DECIDE” şi „DETECT” din TSM,
aducându-se astfel ultimele modificări la ICP şi finalizându-se, totodată, şi
completarea HPTL15. Ulterior, cu sprijinul FSE16 şi al ALO17, şi pe baza TSS,
ofiţerul cu targeting-ul va completa coloana „DELIVER”, respectiv prin
repartiţia fiecărei ţinte a unui mijloc de lovire adecvat, pentru ca, în final, să
completeze, împreună cu şeful S2, FSE şi şeful S3 coloana „ASSES”, respectiv prin repartizarea sarcinilor de evaluare a efectului la ţintă mijloacelor de
lovire sau elementelor de culegere a informaţiilor, asigurându-se că şi aceste
ultime sarcini sunt cuprinse în matricea ISR şi respectiv în ICP.
Odată finalizată Matricea de sprijin a deciziei, sau chiar concomitent cu
întocmirea acesteia, echipa de targeting va completa şi rubricile Matricei de
sincronizare a ţintelor, de fapt produsul final al procesului de targeting, ce va
cuprinde atât HPTL final, cât şi Planul culegerii informaţiilor şi Matricea de
sprijin a atacului.
Pe baza documentelor de lucru menţionate mai sus, statul major redactează OPORD/FRAGO, sarcinile menţionate în TSM urmând să se regăsească,
aşadar, în textul acestor documente sau în anexele aferente acestora. Odată emis
OPORD/FRAGO, se trece la partea acţională propriu-zisă, executându-se practic fazele de „DETECT”, cu subcomponenta sa „TRACK” din TSM. Astfel, elementele de culegere a informaţiilor vor trece la localizarea ţintelor stabilite a fi
angajate, şi, în funcţie de precizările stabilite în cadrul jocurilor de război, respectiv privind angajarea imediată a ţintelor sau urmărirea lor şi angajarea lor
numai în anumite condiţii, în anumite locaţii şi la momente bine stabilite, vor
octombrie, 2011
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raporta către S2 identificarea respectivelor ţinte şi, după caz, vor trece la localizarea altor ţinte sau vor continua să monitorizeze ţintele respective.
Trebuie remarcat aici că DST/DSM şi implicit TSM oferă opţiuni care să
permită forţelor proprii să contracareze toate cursurile de acţiune ale adversarului, însă, odată începută punerea în execuţie a planului culegerii informaţiilor, diferiţii senzori utilizaţi în acest sens vor furniza informaţii care să confirme sau să infirme anumite cursuri de acţiune, astfel că, în mod normal, la
momentul începerii acţiunii, forţele de manevră şi de sprijin de foc îşi vor
putea concentra acţiunile pentru a contracara cursul de acţiune real al adversarului, existând astfel în continuare opţiuni pentru a acoperi şi variantele prevăzute iniţial.
Sunt astfel generate condiţiile pentru executarea fazei ”DELIVER”, ţintele urmând să fie angajate cu mijloacele de lovire prestabilite pentru fiecare
dintre acestea în cadrul jocurilor de război, conform TSM, sau, în situaţii speciale, ţintele pot fi angajate cu mijloacele stabilite ad-hoc. Indiferent însă de
modul şi de mijloacele utilizate pentru lovirea ţintelor, odată finalizată acţiunea asupra fiecăreia dintre acestea, este executată faza ”ASSES”, respectiv
utilizarea elementelor de culegere a informaţiilor sau chiar a elementelor de
lovire pentru evaluarea efectului real la ţintă.
Atunci când efectul real la ţintă diferă de cel planificat, sau atunci când
o anumită ţintă nu poate fi localizată şi lovită din diverse motive, iar acest fapt
nu a fost prevăzut şi discutat în precizarea punctelor de decizie proprii, această ultimă fază permite reevaluarea situaţiei şi stabilirea de noi sarcini, respectiv prin desfăşurarea de noi şedinţe de targeting, de data aceasta într-o formă
redusă, fără a se modifica semnifivativ cursul de acţiune propriu, creându-se
însă condiţiile pentru emiterea unui FRAGO care să remedieze disfuncţionalitatea creată, prin repartizarea noilor sarcini identificate pentru angajarea ţintelor.
Fără a fi complicat, targeting-ul integrează, aşadar, în mod constructiv
activitatea elementelor de manevră şi a celor de sprijin de foc cu sistemul de
informaţii militare, respectiv prin exploatarea capacităţilor de analiză, predicţie şi de culegere a informaţiilor, permiţând angajarea ţintelor conform scenariului optim stabilit pe timpul jocurilor de război, într-un mod care şi-a
demonstrat pe deplin eficienţa atât în operaţiile militare convenţionale, cât şi
în cadrul operaţiilor de stabilitate şi sprijin.
Întrucât acţiunile militare ale viitorului se vor baza în special pe efecte,
prin operaţiile bazate pe informaţii, situaţie în care trebuie acţionat decisiv, în
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mod rapid şi flexibil, condiţia României de stat membru NATO şi UE creează premisa ca forţele dislocabile, participante la misiuni multinaţionale, la
nivel alianţă sau coaliţie, să fie în măsură să utilizeze procesul de targeting ca
element asociat multiplicatorilor Forţei.
Antrenarea privind folosirea procesului de targeting de către statele
majore de nivel batalion şi brigadă, respectiv structurile militare cel mai probabil a fi angajate de România în operaţii în afara teritoriului naţional, precum
şi integrarea acestui concept în regulamentele militare naţionale, constituie
astfel o condiţie imperativă a succesului participării forţelor româneşti la operaţii militare în cadrul unor structuri de forţe multinaţionale sau/şi întrunite.

NOTE:
Military Decision Making Process.
Pregătirea Informativă a Câmpului de luptă.
3
Battlefield Operating System – Sistem de Operare a Câmpului de luptă.
4
High Value Target List.
5
Situation Template – Schema situaţională (de regulă, a unui curs de acţiune).
6
Named Area of Interest - Zonă de interes informativ, respectiv zonă din teren în
care se urmăreşte prezenţa sau absenţa unor indicatori ai intenţiei inamicului.
7
High Value Targets – Elemente importante pentru îndeplinirea de către inamic a
funcţiilor BOS şi implicit pentru executarea cursurilor sale de acţiune.
8
Intelligence Collection Plan – Planul de culegere al informaţiilor.
9
Decision Support Template – Schema de sprijin a deciziei, o schemă grafică ce
vizualizează schema de manevră proprie şi punctele de decizie aferente, în mod similar EVENTEMP.
10
Decision Support Matrix – Matricea de sprijin a deciziei, practic DST în format text.
11
Attack Guiding Matrix – Matrice de sincronizare a acţiunilor forţelor proprii.
1
2
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Procesul de targeting, componentă
obligatorie pentru succesul acţiunii militare
12
Target Syncronization Matrix – Matricea de sincronizare a ţintelor, document de
lucru ce cuprinde toţi cei patru paşi ai targeting-ului.
13
Target Selection Standards - Standarde de selectare a ţintelor, matrice ce se
redactează pe baza capabilităţilor de lovire a mijloacelor cu care se vor angaja ţintele.
14
Intelligence Syncronization Matrix – Matrice de sincronizare a informaţiilor,
document de lucru ce prezintă acţiunile elementelor proprii de culegere a informaţiilor dar şi elementele de culegere solicitate în sprijin de la eşalonul superior, pe NAIuri şi pe momente ale luptei.
15
High Payoff Target List – Lista ţintelor necesare îndeplinirii cursului de acţiune
propriu.
16
Fire Support Element – Elementul de sprijin de foc.
17
Air Liaison Officer – ofiţer de legătură cu aviaţia.
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The targeting process,
the essential step for
achieving success
in military operations
CAPTAIN CONSTANTIN - CRISTIAN ZAVATE*

he concept of targeting was initially considered in contemporary
Romanian military practice only shortly after the success of the
operation ”Desert Storm”, but it was taken as granted only after having the
Romanian units deployed and engaged in stability and support operations in
Iraq and Afghanistan. This term was first developed by the US Army during
the Cold War, as a solution to optimize friendly operations through the synchronization of effects, but shortly after it was implemented by most of the
NATO countries. Its success during the operations that had Romanian units
engaged in deployments made the targeting concept embraced and mastered
by own units, despite the fact that it was not yet addressed by national field
manuals and regulations. Still, the optimal results of using the targeting by
Romanian units during deployments generates a real need to make this process doctrinal, as its standardization would make it used not only by deployable units, as Romania is a full NATO member and it has long term commitments at NATO or EU level.
This article aims to generally describe the targeting process, by stressing
that it is neither revolutionary nor complicated, and as in fact it consists of

T

*282nd Mechanized Infantry Brigade - „Unirea Principatelor”, Focşani.
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simple, logical and time phased steps, that have as sole purpose to support the
commander in achieving the desired objectives.
The targeting process was thus developed by US thinkers in order to provide the commanders an instrument to optimize the use of wargaming, by
establishing a simple methodology that would make the use of the military
power as efficient and as flexible as possible. It should be mentioned from the
very beginning that the targeting should not be seen as an additional staff process outside the MDMP1, as it is just a part of the decision making that aims
the achievement of specific results, that can be measured and indentified in
space and time, thus generating the conditions that would lead the commander to the desired end state and planned objectives.
The development of the targeting as a concept started from the clawsewitzian perspective that the main purpose of the use of military power is to
generate to the adversary certain conditions that would force it to accept a specific state of facts. The use of military instruments to generate such conditions
would of course fall behind national strategy and national political objective,
as the targeting itself was thus developed as a component of the national strategy, being focused especially in generating the effects that would lead to the
desired end state. The purpose of the targeting was therefore to identify, first,
the resources (targets) that the adversary affords less to loose or that give him
a significant advantage, while subsequently these targets would be divided
into their associated components, and as the engagement of several of the
smaller components would eventually lead to success. Forbidding to the
enemy the use of its critical resources, eventually through their subcomponents, allows the commander to create and exploit vulnerabilities, and namely this is achieved by synchronizing the actions of its intelligence, maneuver
and fire support assets on the right target, at the proper moment and with the
appropriate effects.
Despite all these, the targeting is not something that goes apart from the
decision making process, as it is a common activity to most of the staffs
during all types of operations, by acting a logical instrument that connects the
objectives and desired end state with specific planning, execution of operations and with the assessment of effects.
Still, as we lean to associate the targeting concept solely with the generation of a certain effect on a target, we should not regard it as specific only
to lethal actions or as performed only by fire support assets. In fact the targeting appears to be an instrument used by the entire staff, under the direct
octombrie, 2011
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Figure nr.2 Example of a target list

supervision of the commander, as it actually consist of the engagement of the
right targets, at the right time, with lethal or non-lethal assets, as they match
the desired effect.
The actual structure of the targeting process stands on four phases, and
namely Decide, Detect, Deliver, Asses, and all four of them require the participation of all staff components and subsequently the use of all assets available to the commander in order to achieve the desire and state and thus lead to
mission accomplishment.
In its early stages the targeting relies on its military intelligence component. Therefore, in the”DECIDE” phase the S2/G2 cells would perform the
octombrie, 2011
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IPB2, focused on the identification and the study of the effects of the environment on the enemy and over the friendly forces. Running the IPB will generate the development of the enemy courses of action, based on the analysis of
enemy capabilities and on the battle environment. The indicators that differentiate each course of action would be included in the initial collection plan,
while the analysis BOS3 of the enemy key system would represent the initial
HVTL4. Each enemy course of action, as an IPB product, will be delivered by
the S2 as a SITEMP5, mainly a graph drawn on acetate or paper, at a scale that
will allow the S2 to put it over its map, and it would include the essential elements of that course of action. Each SITEMP will highlight the initial array
of forces, final and intermediate objectives, avenues of approach for each
phase, main and reserve defenses, location and purpose of each obstacle system, the enemy fires and kill zones, ambush areas, engagement areas, the
range of the main weapon systems, etc.
In order to stress the running of the targeting process we will consider a
practical example. We will address a scenario that has a friendly mechanized
battalion on the offensive against an objective seized by an enemy infantry
company. The targeting process would start in the early stages of the IPB,
when, based on the enemy situational order of battle, the staff will put together an initial target list, with specific target nominators.
Figure no 3 shows an example of a SITEMP for one of the enemy courses of action, as determined by the adopted scenario. Similarly, the S2 develops SITEMPs for the other enemy courses of action.
The essential elements that make a SITEMP to be of value for the targeting are the graphics that depict the enemy decision points, with the attached
2nd and 3rd order effects, and also the time phase lines and reaction times required by each of the decision points, thus offering the staff the chance to properly visualize in time and space the enemy critical events for a battle.
After putting together SITEMPs for each the enemy COAs, the S2 would
develop another critical product of the IPB, and namely the EVENTEMP.
This is a special tool that focuses first on specific NAIs6 that are containing
the indicators help the staff identify the enemy course of action. The later
focus of the EVENTEMP is on the enemy HVTs7 for each of the courses of
action, thus visualizing all the options available to the enemy at a certain
moment during the battle. All these make the EVENTEMP the core element
of the targeting process, as it allows the staff to build target lists and target
packages, while also becoming the basis for the development of the ICP8.
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Figure nr.3 Example of a SITEMP

The EVENTEMP uses a series of NAIs to view all the options available
to the enemy at each moment of the battle. An NAI usually focuses on an
HVT, thus determining a certain enemy course of action.
The ”DECIDE” phase continues during the wargame, which is the core
moment of the targeting process. During the wargaming the staff generates the
so called ”targeting team”, a group of selected staff elements that analyze the
way how each of the friendly courses of actions is affected by the enemy
options, in terms of target detection and target engagement, thus establishing
all the effects that have to be generated on enemy targets on each moment of
the battle, in order to set the conditions for success, while also considering the
2nd and 3rd order effects that the enemy reaction can generate.
Before attending the wargame the S2 would refine the target list, by
adding the relative value and the importance of each target, thus helping the
targeting team to determine what HVTs to be engaged, and what effects to be
considered to be achieved on targets.
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The targeting team is usually made up from the S2 chief and from the
other cell chiefs and specialized staff officers. The S2 chief would usually
play both the role of the enemy commander and also his actual role, while the
others would play their own role, implementing each of the friendly courses
of action against each of the enemy courses of action, the entire process contributing to the identification on the enemy of those elements that give him a
certain advantage at a specific moment or location, and thus affecting the successful completion of friendly courses of actions.
We should also mention the fact that even if the commander is usually
directly coordinating the actions of the targeting team, the real life experience proved that it is recommended to have one targeting officer appointed to
support the process. From case to case, depending on the focus and on the specific of each unit, this assignment can be carried on by an intell officer from
the S2/J2, as this cell is controlling the collection effort and has the full view
over the battlefield, of the targeting officer can be as well the fire support offiEVENTEMP
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Figure nr.6 Decision Support Template

cer, as he is in charge of all direct action assets while his parent cell, the S3/G3
controls all the maneuver and fires at any given time.
The fight between intelligence versus fire support in terms of controlling
the targeting team would be ultimately controlled only by the commander but
either way the targeting officer should be first seen as an entity that integrates
all the inputs of the targeting process, as the targeting itself is not different from
the decision making process and as the targeting products are in fact supporting tools of the decision making. In fact, both targeting and decision making
process based on the commander’s intent, guidelines and desired end state.
As each of the friendly courses of action is “played” against each of the
enemy courses of action, the S3 can easily step in and adjust the friendly course of action, within its capabilities and limitations, by modifying the disposition of forces or the scheme of maneuver, or by selecting to engage a different
HVT, with a different effect, that would lead to the cancellation of the enemy
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advantage, thus making the adversary to fight the battle in a way that is beneficial mainly to the friendly forces.
As the wargame is progressing or modified, the S3 is updating his DST9
and DSM10, also continuously updating his scheme of maneuver in the AGM11,
while the S2 is updating his NAIs, and if necessary generates new ones to focus
on specific indicators of enemy actions or to locate specific HVTs, also updating the corresponding ICP. Every change or progress to the wargame is simultaneously updated by the targeting officer and filled in the TSM12 and TSS13.
During the wargame the targeting team would generate the DST, a graph
that depicts the friendly options, similarly to the EVENTEMP, thus visualizing
all the options available to friendly at any moment, including here the available targets, the friendly decision points and also the friendly time phase lines.
Once the wargame is completed, the staff compares the friendly courses
of action, allowing the commander to decide on which course to be implemented. The decision making practically completes the ”DECIDE” phase,
thus shifting the focus of the targeting process towards the execution, while
moving to the detection of specific indicators, within appropriate NAIs, as
depicted from the ISR14 matrix also updated during the wargame. Shortly after
the decision is made by the commander, the targeting officer along with the
S2, would update the ”DECIDE” and ”DETECT” columns of the TSM, thus
bringing the latest updates to the IPC and also finalizing the HPTL15.
Subsequently, with the proper support provided by the FSE16 and ALO17,
and based on the TSS, the targeting officer would fill in the ”DELIVER” column,
and namely each target would thus be assigned an appropriate engaging asset.
Immediately after this targeting officer along with the S2, FSE and S3 would fill
in the ”ASSES” column, by assigning battlefield damage effects reports to friendly units, and mainly to intell collection or engaging assets, making sure that
these tasks are also included within the ISR matrix and within the ICP.
Once the Decision Support Matrix is completed or even while it is finalized, the targeting team would also fill in the Target Synchronization Matrix,
the final product of the targeting process. The TSM would include the final
HPTL, ICP and AGM.
Based on the above mentioned tools the staff would be able to issue an
OPORD/FRAGO, and all the tasks mentioned within the TSM will then be
also included in the annexes to the orders. Once the orders are published, the
units are moving to the operational phase, and start to run the ”DETECT”
phase, and engage its subcomponent,”TRACK”. This way all the collection
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assets would deploy to detect the preset targets from the TSM, based on the
recommendations and guidelines established during the wargames. The target detection will thus focus either on targets pre-set to be engaged at detection or would continue the tracking until certain conditions are met for engagements. Either way, the collectors would reports back to their parent S2 on
the target detection, and they would be ordered either to continue tracking
or to move on to subsequent targets. The decision is to be made based on the
DST/DSM and on the TSM, and moreover on their recommended options
that allow to the friendly forces to counter all enemy courses of action. Once
the ICP is launched, the sensors and collectors would deliver the necessary
intelligence that would lead the S2/G2 to decide on the actual enemy course of action. The sooner the S2/G2 is able to identify the enemy course of
action the better chances are for the maneuver forces to focus on the necessary actions to counter that particular course of action, but still keeping the
initial contingency plans and options established for the friendly forces
during the wargame, and designed to cope with either of the possible enemy
courses of action.
This way the conditions for the initiation of the ”DELIVER” phase are
met, and the targets are to be engaged with the pre-assigned vectors, according to the TSM. In particular situations, some targets are to be detected sooner than anticipated, and based on a label “engage as detected” the staff are to
establish ad-hoc on what vector is to engage a specific target and with what
effect. Either way, after the first target engagement a new phase of the targeting process is also launched, the “ASSESS”, and it includes the use of collector and sensor to determine the effect generated on each specific target.
The complexity of the collection at this time is determined by the fact
that the detection of new targets, and the tracking of existing ones is still on,
while the sensors are to also run the damage assessment on targets that are
already engaged. By this time the battle would be so complex that the staff
would also be forced to expediently decide on new targets and new effects,
thus issuing new FRAGOSs to task units to engage the new targets or to reengage preexisting targets that were not affected as planned.
Without being complicated, the targeting process is thus integrating in a
constructive manner the activity of maneuver, combat support and intelligence assets, allowing for the exploitation of the analysis, prediction and intelligence collection capabilities, a set of actions that would eventually lead to the
engagement of targets exactly as decided during the wargames. This particuoctombrie, 2011
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lar approach was combat tested both in conventional and unconventional
recent conflicts, and proved to be efficient.
As the military operations of the future would consistently rely in a way
or another on certain effects, through intelligence driven operations, the actual
status of Romania, as EU and NATO member, we are thus meeting the premises that the Romanian deployable units assigned to multinational operations
to be able to use the targeting process as a force multiplier.
Training the use of the targeting process by battalion and brigade staffs,
the Romanian units most likely to be committed by our country to multinational operations abroad, and also a doctrinal development of this process at
national level would then be a mandatory step to train as we fight and to fight
successfully.
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Particularităţi ale
cunoaşterii personalităţii
în mediul militar
ROxANA FILIMON*

Abstract
Is always unique and original personality. Each military is an
individual with their own behavior, is a distinct personality. Adapting
to military life, performed on the correspondence between the
demands of military life and interest and aspiration of the individual.
Some qualities such as order and discipline, flawless execution of combat mission, formed during the hours of instruction. Through the organization of life, training system aims to increase emotional stability,
firmness of character to, the power to adapt to changing situations
often. As a result of psychological training, personality and behavior
changes in depth knowledge military, audio-visual memory, spatial
orientation, sense of observation, sensitivity to detail significant
beyond the parameters that worked previously, when soldiers are positive attitudes and performance are made at the desired level.
Cuvinte-cheie: perfecţionare profesională, atitudini, conduită
adaptativă.

*Batalionul 635 Apărare Antiaeriană, Bacău.
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mul este şi poate fi privit ca o entitate, un tot unitar şi relativ autonom; chiar dacă trăiesc în aceleaşi condiţii, oamenii nu sunt identici. Trăsăturile psihice şi comportamentale la fiecare om reprezintă o îmbinare anume, specifică, originală.
În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de personalitate denumeşte
fiinţa umană considerată în existenţa ei socială şi înzestrarea ei culturală.
Personalitatea este întotdeauna unică şi originală. Fiecare individ porneşte de
la o zestre ereditară unică şi originală, străbate un drum în câmpul existenţei
sociale, încercând o serie de experienţe, desfăşurând diferite activităţi şi
intrând în anumite relaţii, toate având anumite efecte asupra dezvoltării şi
construirii edificiului de personalitate.
Ansamblul de caracteristici care diferenţiază un individ de semenii săi în
ceea ce priveşte constituţia sa, temperamentul, inteligenţa, comportamentul,
caracterul, reprezintă personalitatea acestuia. De aceea putem spune că nu
există doi militari la fel. Fiecare militar este o personalitate distinctă, o individualitate cu un comportament propriu.
Cunoaşterea tipului de personalitate pentru fiecare militar este o condiţie
esenţială a individualizării procesului de instrucţie şi educaţie. Sistemul de
instrucţie de tip militar, prin modul de organizare al vieţii, urmăreşte creşterea stabilităţii emoţionale, a fermităţii caracteriale, a puterii de adaptare, de
lucru în condiţiile insecurităţii crescute a stresului. Ca urmare a pregătirii psihologice, personalitatea şi comportamentul militarilor cunosc transformări în
profunzime. O serie de procese sau laturi funcţionale ale psihicului, cum ar fi:
memoria audio-vizuală, orientarea spaţială, spiritul de observaţie, receptivitatea la detalii semnificative, depăşesc parametrii la care au funcţionat anterior.
Pentru personalitatea umană, în special cea matură, este mult mai accesibil a se vorbi despre adaptare şi integrare, devenire şi autodevenire, dezvoltare şi autodezvoltare, perfecţionare şi autoperfecţionare, decât a se vorbi şi
chiar a se impune schimbarea, mai ales dacă aceasta nu este resimţită şi acceptată ca o cerinţă internă, conştientizată, motivată.
Autodevenirea presupune transformarea sau prefacerea prin efort individual a personalităţii proprii. Aceasta incumbă şi travaliul de autodepăşire,
de trecere peste anumite limite, toate presupunând o anumită atitudine faţă de
sine şi propria evoluţie printr-o activitate susţinută.
Autodezvoltarea şi autodepăşirea se concretizează în proiecte şi acţiuni
prin care subiectul uman trece peste posibilităţile de moment şi astfel le sporeşte progresiv.

O
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Aceste concepte se referă şi la conduita morală, în acest caz este implicat un nivel superior şi pozitiv de aspiraţii care se integrează armonios în sistemul autoperfecţionării, ca principală metodă de realizare a scopurilor propuse. Pivotul central al autoperfecţionării îl reprezintă perfecţionarea profesională, prin care se înţelege tendinţa şi activitatea sistematică de ridicare a
calificării profesionale. Adaptarea la viaţa militară nu se poate realiza decât în
condiţiile concordanţei dintre exigenţele datoriei militare şi zonele de aspiraţie şi interes ale subiectului. Calităţi precum ordinea şi disciplina în executarea sarcinilor primite, mişcarea corectă sub comandă, executarea ireproşabilă
a misiunilor de luptă se formează pe parcursul orelor de instrucţie.
Sistemul de instrucţie de tip militar, prin modul de organizare al vieţii,
urmăreşte creşterea stabilităţii emoţionale, a puterii de adaptare, a fermităţii
caracteriale. Ca urmare a pregătirii psihologice, personalitatea şi comportamentul militarilor cunosc transformări în profunzime – pregătirea psihologică
a luptătorului constă în amplificarea reacţiilor automatizate, a deprinderii necesare evoluţiei rapide în câmpul tactic, a conduitelor adaptative la situaţiile des
schimbătoare care apar pe câmpul de luptă. În cazul grupurilor militare, un rol
important îi este atribuit sistemului atitudinal pe care individul îl adoptă în confruntarea cu diferite situaţii, în relaţiile interpersonale, în problemele cu care se
confruntă. Prin atitudine se înţelege o reacţie, un gest, o anumită poziţie faţă de
ceva; astfel, atitudinea apare mai mult ca un aspect al comportamentului.
Atitudinile au un rol deosebit în activitatea militară, în special în realizarea performanţelor militare. Pentru înţelegerea acestui rol, trebuie să avem în
vedere două corelaţii:
– atitudini-caracter (un ansamblu de atitudini aflate în interacţiune şi
interdependenţă);
– atitudini-conduită.
Evidenţierea acestor corelaţii se întemeiază pe faptul că cele două mari
componente ale personalităţii care definesc pe militar ca subiect al activităţii
militare nu sunt izolate una de alta şi, în orice împrejurare, conduita militarului este direcţionată de atitudinile sale. Realizarea performanţelor militare necesită atât aptitudini (mecanisme de acţiune), cât şi atitudini corespunzătoare.
Pentru obţinerea succesului în activitatea militară nu este suficient ca un militar să vrea să acţioneze corect, el trebuie să dispună şi de capacităţi de acţiune necesare obţinerii performanţelor cerute. În contextul celei de-a doua corelaţii, trebuie precizat că atitudinea este cheia comportamentului uman, conferindu-i acestuia o anumită constantă.
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Într-un colectiv militar, atitudinile militare, precum iniţiativa, perseverenţa, solidaritatea, curajul, eroismul, condiţionează rezultatele obţinute în
pregătirea de luptă, gradul de coeziune şi starea moralului.
Se poate spune că realizarea performanţelor militare este puternic dependentă de aportul trăsăturilor de caracter pozitive, iar atunci când atitudinile
membrilor colectivului militar sunt pozitive, se obţin şi performanţele dorite.
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Lecţii învăţate privind
procesul de luare a deciziei,
pregătirea informativă a zonei
de operaţii, procesul de
argeting în operaţia de
contrainsurgenţă (1)
GENERAL DE BRIGADă (R) PETRU TOADER
Abstract
Decision-making process follows the same steps as conventional
MDMP, but the environment for conducting counterinsurgency operations requires features, because this type of operation is different from
conventional military operations. Counterinsurgency operational
environment dictates the specific considerations in MDMP conventional applications for the following steps: mission analysis, COA development, COA analysis, because this type of operation is different from
the conventional military operations.
Cuvinte-cheie: analiză, contrainsurgenţă, decizie, IP, MDMP,
targeting.

Procesul de luare a deciziei
(operaţia de contrainsurgenţă)
Procesul de luare a deciziei urmează aceiaşi paşi ca şi pentru MDMP
convenţional, dar mediul de desfăşurare a operaţiilor de contrainsurgenţă
impune particularităţi, deoarece acest tip de operaţii este diferit de operaţiile
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militare convenţionale. Mediul operaţional în contrainsurgenţă dictează consideraţii specifice, în aplicarea MDMP convenţional, pentru următorii paşi:
analiza misiunii, dezvoltarea COA, analiza COA, deoarece acest tip de operaţii este diferit de operaţiile militare convenţionale.
Pentru a dezvolta un plan complet (pe termen lung) se respectă paşii convenţionali ai procesului de luare a deciziei (MDMP), determinând finalitatea
dorită a operaţiei de contrainsurgenţă. Se iau în considerare două elemente de
bază: primul este scopul strategic de înfrângere a insurgenţilor, care se urmăreşte la toate nivelurile de execuţie (operativ şi tactic) şi pe toată durata planificată a operaţiei de contrainsurgenţă; al doilea este procesul de vizualizare
şi înţelegere a finalităţii misiunii de către fiecare comandant în zona sa de responsabilitate. Pentru a realiza finalitatea dorită (în zona de operaţii repartizată), statul major stabileşte liniile de efort care sprijină intenţia comandantului.
Unitatea va executa iniţial procesul complet de luare a deciziei, elaborând planul pe termen lung (pentru întreaga perioadă a misiunii), stabilind
efectele necesare a fi obţinute pentru realizarea finalităţii misiunii – pe baza
planului pe termen lung se determină încadrarea efectelor necesare a fi realizate în planuri succesive pe termen scurt (o lună/un trimestru), care vor necesita cicluri succesive de luare a deciziei (de determinare şi angajare a ţintelor
prin acţiuni letale sau neletale), pe baza analizei permanente a situaţiei curente din zona unităţii, a progreselor realizate în atingerea succesivă a efectelor
planificate.
Pe timpul misiunii, unităţile în permanenţă „învaţă şi se adaptează” pentru a determina dacă operaţiile curente se desfăşoară în acord cu intenţia
comandantului şi dacă au fost realizate condiţiile pentru operaţiile următoare.
Proiectarea acţiunilor la nivel tactic (tactical design) în contrainsurgenţă
trebuie să stabilească:
• cum se asigură securitatea populaţiei şi a zonelor care sunt loiale;
• cum se recâştigă încrederea populaţiei şi a zonelor care sprijină insurgenţii;
• cum se elimină insurgenţii (grupurile insurgente) şi influenţa lor politică, militară, doctrinară;
• cum se dezvoltă capacitatea forţelor naţiunii-gazdă (militare/ poliţie) care:
– asigură protecţia bazelor proprii şi a altor locuri critice;
– asigură protecţia populaţiei;
– sprijină restaurarea prezenţei şi controlului autorităţilor guvernamentale;
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– se opun agresiv prezenţei insurgenţilor în scopul neutralizării structurilor de comandă, luptătoare, prin acţiuni de nimicire şi capturare sau
prin forţarea acestora să părăsească zona;
– asigură normalitatea şi stabilitatea activităţilor esenţiale;
– protejează asigurarea serviciilor esenţiale;
– asigură desfăşurarea proiectelor de acţiune civică;
• cum se asigură sprijinul pentru restabilirea cadrului legal al naţiuniigazdă, a mecanismelor de comandă şi control, care ajută la implementarea
planului de reconstrucţie;
• cum se realizează securizarea infrastructurii esenţiale, ce include obiectivele guvernamentale şi sociale critice;
• cum se poate câştiga războiul informaţional, prin:
– eliminarea efectelor propagandei insurgenţilor;
– conducerea angajamentelor informaţionale pentru influenţarea
populaţiei locale.
Analiza misiunii
1. Misiunea. La nivel brigadă, batalion şi companie, forţele de contrainsurgenţă conduc acţiunile tactice în acord cu şapte linii de efort:
a) stabilirea-realizarea securităţii civililor (Establish Civil Security) –
presupune protecţia zonelor, resurselor şi populaţiei împotriva ameninţărilor
interne şi externe;
b) stabilirea-realizarea controlului civil (Establish Civil Control) – presupune restabilirea ordinii, aplicarea legilor, funcţionarea serviciilor esenţiale;
c) sprijinul forţelor de securitate ale naţiunii-gazdă (Support to Host
Nation Security Forces) – presupune instruirea, echiparea, organizarea, monitorizarea forţelor naţiunii-gazdă;
d) sprijinul guvernării (Support to Governance) – presupune sprijinul
procesului electoral, dezvoltarea structurilor guvernamentale centrale şi locale, dezvoltarea structurilor administraţiei locale şi centrale;
e) restabilirea serviciilor esenţiale (Restore Essential Services) – presupune restabilirea capacităţilor de furnizare a serviciilor esenţiale pentru viaţa
populaţiei, asigurarea asistenţei umanitare;
f) sprijinul dezvoltării economiei şi a infrastructurii (Support to
Economic and Infrastructure Development);
g) conducerea operaţiilor informaţionale (Conduct Information Engagement).
octombrie, 2011
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Comandantul trebuie să determine care linii (linie) de efort reprezintă
operaţia decisivă şi care reprezintă operaţia de modelare.
Liniile de efort pot fi combinate, excluse sau extinse, în funcţie de acţiunile insurgenţilor şi de situaţia generală.
Operaţiile de contrainsurgenţă sunt, de regulă, o combinaţie de operaţii
ofensive, defensive şi de stabilitate.
La nivel tactic, această combinaţie se materializează prin:
– etapa de modelare (shape);
– etapa de curăţare (clear);
– etapa de menţinere (hold);
– etapa de construcţie-reconstrucţie (build).
„Shape-Clear-Hold-Build” combină ofensiva (găsirea şi eliminarea grupurilor insurgente), defensiva (protecţia populaţiei locale) şi stabilitatea (refacerea infrastructurii, creşterea legitimităţii guvernării, respectarea legilor războiului în zonă), în diferite grade de intensitate, funcţie de situaţia generală şi
particulară din fiecare zonă de operaţii.
În etapa de „clear” predomină operaţiile ofensive; în etapa de „hold” predomină operaţiile defensive; în etapa de „build” predomină operaţiile de stabilitate.
Clear – operaţiile ofensive predomină –, în acelaşi timp se pot desfăşura
acţiuni specifice operaţiilor defensive şi de stabilitate.
Scopul operaţiilor ofensive:
– dislocarea (înlăturarea) grupurilor insurgente şi eliminarea oricărui tip
de rezistenţă organizată a acestora în aria de responsabilitate;
– scopul poate fi atins prin acţiuni de tipul „cordon and search” în zonele controlate de insurgenţi, patrule de luptă, raiduri, ambuscade, curăţarea
zonei prin acţiuni ofensive planificate;
– dacă grupurile insurgente nu au fost eliminate în totalitate şi acestea sau divizat în grupuri mai mici, acţiunile vor viza prevenirea reluării (reintrării) acţiunilor în aria de responsabilitate;
– atât timp cât liderii insurgenţilor nu au fost eliminaţi (ca şi infrastructura acestora), insurgenţii vor desfăşura activităţi de recrutare, de aprovizionare, de influenţare (intimidare) a populaţiei.
Hold – forţele contrainsurgente vor stabili baze (FOB) în zona „curăţată”, dar acţiunea companiilor şi plutoanelor nu va avea un caracter static:
– acţiunile se vor caracteriza prin patrule mobile, pentru controlul întregii zone „curăţate” pentru: a separa insurgenţii de populaţia din zonă; identi-
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ficarea, dezorganizarea, nimicirea sau capturarea insurgenţilor rămaşi; asigurarea securităţii populaţiei din zonă; sprijinirea forţelor locale de securitate şi
a reprezentanţilor guvernului;
– stabilirea locului bazelor şi a tăriei forţelor din acestea constituie cheia
succesului;
– principala misiune în această fază este: creşterea securităţii populaţiei,
câştigarea încrederii acesteia şi obţinerea sprijinului populaţiei pentru autorităţile locale/ centrale şi pentru forţele contrainsurgente; tăierea legăturilor dintre insurgenţi şi populaţia din zonă – separarea insurgenţilor de populaţie;
securizarea elementelor-cheie de infrastructură, care sunt vulnerabile la atacul
insurgenţilor;
– mesajul către insurgenţi se va concentra pentru convingerea acestora că
nu vor putea câştiga şi că cea mai constructivă alternativă pentru ei este să
înceteze acţiunile;
– contactul cu populaţia locală trebuie să fie continuu şi urmăreşte revenirea sprijinului populaţiei către autorităţile guvernamentale, convingerea
populaţiei că forţele contrainsurgente sprijină guvernul şi că vor rămâne în
zonă mult timp pentru a asigura securitatea populaţiei împotriva acţiunilor de
intimidare şi coerciţie ale insurgenţilor.
În această etapă predomină operaţia defensivă şi de stabilitate, care
include:
– izolarea zonei, eliminarea sprijinului extern şi nimicirea/ capturarea
insurgenţilor rămaşi;
– executarea periodică a patrulărilor pentru identificarea, dezorganizarea, eliminarea, expulzarea insurgenţilor, în acelaşi timp cu asigurarea protecţiei populaţiei;
– includerea în acţiuni a forţelor naţionale de securitate şi a reprezentanţilor guvernului, în întreaga zonă de operaţii.
Build – constă în punerea în aplicare a planului de reconstrucţie şi de
înlăturare a cauzelor care au declanşat acţiunile insurgenţilor, forţele naţionale de securitate având responsabilitatea principală. În această etapă predomină operaţia de stabilitate.
2. Analiza zonei de operaţie. Se face pe baza metodei PMESII-PT (politic, militar, economic, social, informaţional, infrastructură, teren, timp), astfel:
– politic: stabilirea distribuţiei puterii şi responsabilităţii la toate nivelurile de guvernare – se acordă atenţie sistemului politic formal (partide politice,
oficiali aleşi) şi în special sistemului politic informal (grupuri etnice, religioase,
octombrie, 2011
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grupări tribale, lideri religioşi influenţi, alte centre de putere);
– militar: analiza capabilităţilor forţelor insurgente (de gherilă), miliţiilor locale, forţelor de securitate ale naţiunii-gazdă, sub aspectul structurilor
organizatorice, procedeelor de acţiune (doctrinei), echipamentelor şi instruirii, a poziţiei acestora în raport cu populaţia locală;
– economic: asigurarea energiei, hranei, apei, gradul de ocupare a forţei
de muncă, resursele naturale, cerinţele de consum, pieţele de desfacere a
bunurilor de consum, standardul de viaţă al populaţiei;
– social: gradul de omogenitate al populaţiei din zona de operaţii – dacă
au aceleaşi valori culturale, convingeri religioase, aparţin aceleiaşi etnii, sau
dacă sunt separaţi de valori diferite şi recunosc autorităţi religioase, etnice ori
politice diferite – atât forţele insurgente cât şi forţele contrainsurgente urmăresc câştigarea sprijinului populaţiei;
– informaţional: posibilităţile de influenţare a populaţiei prin massmedia, nivelul de acces al populaţiei la informaţii, canalele de transmitere a
informaţiilor, nivelul de audienţă;
– infrastructură: facilităţile de bază şi nivelul serviciilor asigurate pentru comunitate;
– teren: caracteristica zonei – urbană sau rurală, traficabilitatea, climatul
şi influenţa asupra terenului, gradul de acoperire, condiţiile de vizibilitate,
gradul de accidentare (compartimentare);
– timp: condiţiile de atingere a rezultatului stabilit, în raport cu intenţia
insurgenţilor de a prelungi acţiunile şi a angaja forţele contrainsurgente în
acţiuni de uzură.
3. Inamicul – insurgenţii
• identificarea grupurilor de insurgenţi care pot acţiona în zona de
operaţii;
• determinarea valorii şi compunerii:
a) poate varia de la grupuri mici, cu armament uşor, până la grupuri mai
mari de gherilă şi elemente auxiliare, care acţionează deschis pentru angajarea forţelor contrainsurgente;
b) elemente care acţionează acoperit, pentru obţinerea de informaţii/contrainformaţii, controlul populaţiei civile, aprovizionarea cu echipamente;
• determinarea dispunerii (dispozitivului):
a) constă în dispunerea geografică a grupurilor de insurgenţi (unde sunt
desfăşuraţi, zonele de acţiune, locaţia de bază);
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b) grupurile de insurgenţi sunt, de regulă, dispuse în zonele unde terenul
este acoperit, frământat; acestea restricţionează deplasarea tehnicii grele, realizează supravegherea aeriană şi terestră (din puncte dominante), reduc eficienţa focului executat cu toate categoriile de armament de către forţele contrainsurgente – se determină unde sunt aceste zone şi dacă sunt altele de rezervă (alternative) ce pot fi ocupate, unde sunt zonele de antrenament, de sprijin
logistic (facilităţi de stocare-depozitare a materialelor, de asamblare IED),
dispunerea elementelor C2 (case sigure), zonele controlate de insurgenţi;
• determinarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor aplicate de insurgenţi:
a) insurgenţii se pregătesc pentru acţiuni individuale, în grupuri mici,
acţiunile fiind planificate pe baza unor informaţii precise, caracteristicile de
bază fiind manevra, viteza, surprinderea, infiltrarea, acţiunile pe timp de
noapte;
b) tacticile utilizate urmăresc slăbirea şi demoralizarea forţelor contrainsurgente, în scopul câştigării sprijinului populaţiei;
c) procedeele aplicate de insurgenţi variază de la o zonă la alta, de la un
grup de insurgenţi la altul:
– dacă forţele contrainsurgente atacă, grupurile de insurgenţi „dispar” – se retrag în zone unde terenul îi avantajează, se dispersează în
populaţia locală din zonele urbane, aplică tehnici de ascundere;
– dacă forţele contrainsurgente se apără, grupurile de insurgenţi
trec la acţiuni de „hărţuire” – atacuri cu IED, foc indirect de aruncătoare
şi rachete, atacuri rapide asupra FOB, acţiuni cu lunetişti, ambuscade
complexe împotriva patrulelor şi convoaielor;
– dacă forţele contrainsurgente se retrag, sunt dispersate, prezintă
vulnerabilităţi, grupurile de insurgenţi trec la „atac” – atacuri directe asupra FOB şi bazelor fixe, ambuscade complexe împotriva convoaielor
logistice şi patrulelor de luptă/ recunoaştere/ prezenţă;
d) insurgenţii pot organiza diferite zone de acţiune (identificate în acţiunile recente din Irak, Afganistan):
– zona de „hărţuire – dezorganizare”: zona în care insurgenţii intenţionează să atragă şi să angajeze forţele contrainsurgente, fără angajamente decisive, pentru a le îndepărta de zonele de susţinere pentru insurgenţi; aceste
zone sunt, de regulă, localizate acolo unde terenul favorizează acţiunile insurgenţilor, cu poziţii bune de observare şi executare a focului, de amplasare a
IED; insurgenţii vor căuta să determine concentrarea efortului, forţelor contrainsurgente în aceste zone, pentru a avea libertate de acţiune în alte zone,
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conform scopurilor proprii (acţiuni de coerciţie şi intimidare a populaţiei, reaprovizionare cu armament şi provizii, securizarea rutelor pentru trafic cu droguri, redislocarea unor grupuri insurgente în alte zone);
– zona de „luptă – angajare directă”: zona în care insurgenţii intenţionează să angajeze direct forţele contrainsurgente, cu scopul de a le produce
pierderi semnificative, pentru a demonstra clar puterea de luptă a insurgenţilor în faţa populaţiei civile şi a opiniei publice – frecvenţa acţiunilor creşte pe
măsură ce forţele contrainsurgente îşi prelungesc acţiunile în această zonă,
transmiţându-le mesajul că nu au ce căuta în zonă, aceasta fiind sub controlul
total al insurgenţilor –, zona favorizează acţiunile insurgenţilor cu un trafic
intens, densitate mare a populaţiei şi construcţiilor, zone urbane, care favorizează atacul cu arme uşoare, ambuscade în zonă urbană, acţiunile lunetiştilor,
atacuri cu IED pe vehicule, atacuri sinucigaşe, cu efecte maxime;
– zona de „susţinere – sprijin”: zona în care grupurile de insurgenţi trăiesc, se antrenează, planifică acţiunile, depozitează echipamentele, armamentul, realizează stocuri de materiale pentru perioade lungi;
e) pentru definirea tacticilor aplicate se iau în considerare:
– activităţile recente;
– cum execută insurgenţii recunoaşterea ţintelor;
– ce factori iau în considerare insurgenţii când aleg ţintele;
– care sunt rutele de apropiere (infiltrare) şi cele de retragere;
– determinarea repetabilităţii anumitor tipuri de acţiuni sub aspectul
locului executării, a tipului de acţiune (IED, VBIED, IDF, SAF, ambuscade,
atac direct), a orelor de executare, a distanţelor, locurilor posibile din care
pleacă pentru acţiuni, modului de exploatare a terenului şi condiţiilor meteo;
– unde sunt localizate sanctuarele în AO şi cum sprijină populaţia insurgenţii, asigurând securitatea acestora;
– se evaluează cele mai vulnerabile locuri şi facilităţi ce pot afecta cel
mai mare număr al populaţiei – lăcaşuri religioase, reţele de apă potabilă, staţii CF, pieţe în aer liber, facilităţi militare şi ale poliţiei, drumuri intens circulate, care ar putea fi probabile ţinte pentru insurgenţi.
4. Analiza situaţiei civililor din zona de operaţii. Prin metoda
ASCOPE (zonă, structură, capabilităţi, organizaţii, populaţie, evenimente) –
se analizează efectul prezenţei populaţiei civile asupra operaţiilor militare,
efectul acestor operaţii asupra populaţiei; populaţie refugiată, direcţiile de
deplasare, zonele în care se adună populaţia refugiată; capacitatea guvernului
de a acorda sprijin grupurilor de refugiaţi; identificarea capacităţilor naţiunii-
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gazdă de a sprijini operaţiile militare; lista ţintelor care trebuie protejate:
zonele cu mare densitate de populaţie, zonele unde sunt construcţii cu semnificaţie religioasă, culturală sau istorică, zonele cu facilităţi vitale pentru sprijinul populaţiei; zonele unde acţionează organizaţii neguvernamentale, alte
organizaţii independente:
a) zona: identificarea zonelor-cheie locuite, a altor caracteristici semnificative ale mediului – localităţi mari; zone urbane; reţeaua de drumuri; dispunerea instituţiilor guvernamentale; enclavele sociale, politice, religioase
sau cu activitate criminală; zone favorabile – vulnerabile, în care insurgenţii
pot acţiona – aceste caracteristici se analizează pe baza metodei militare de
analiză a terenului: posibilităţi de observare/ executare a focului, căi de apropiere, zone de teren-cheie/ teren decisiv, obstacole, acoperire şi protecţie;
b) structura: identificarea locurilor posibile unde insurgenţii pot acţiona:
– unele cum ar fi: poduri, turnuri de comunicaţie, staţii de pompare apă,
baraje - sunt posibile ţinte proritare (HPTs) pentru insurgenţi;
– altele cum ar fi: construcţii religioase, temple, moschei, biserici, spitale, clinici, aşezăminte culturale - vor trebui protejate;
– obiectivele cu facilităţi esenţiale: distribuţia apei potabile, electricitate,
depozite, staţii radio/ televiziune, staţii de pompare/ distribuţie gaze vor fi
necesare pentru suportul acţiunilor militare;
– locurile unde traficul prezintă riscuri: puncte obligate de trecere, încrucişări de drumuri, treceri subterane;
– dispunerea posturilor de poliţie/ serviciilor de securitate;
c) capabilităţile: se analizează capabilităţile de la diferite niveluri, pentru a salva, susţine, sau îmbunătăţi condiţiile de viaţă – capabilitaţile se referă la abilitatea autorităţilor locale de a furniza populaţiei serviciile esenţiale,
cum ar fi: administrarea resurselor, siguranţa publică, serviciile de urgenţă,
distribuţia şi asigurarea hranei;
– se analizează capabilităţile de contractare de resurse şi servicii, pentru
desfăşurarea acţiunilor militare;
– alte aspecte care se iau în considerare privind capabilităţile zonei:
i) cine sunt liderii naţiunii-gazdă în AO;
ii) ce relaţii sunt între liderii-cheie şi insurgenţi;
iii) care este abilitatea liderilor-cheie de a asigura serviciile esenţiale
pentru populaţie – dacă aceştia sau forţele de contrainsurgenţă nu pot asigura serviciile esenţiale, populaţia se va îndrepta către orice entitate/ grup care
poate asigura aceste servicii, chiar dacă aceasta este compusă din insurgenţi;
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iv) care sunt capabilităţile insurgenţilor de a furniza serviciile esenţiale pentru populaţie;
d) organizaţiile: care sunt organizaţiile nonmilitare sau alte instituţii din
AO care interacţionează cu populaţia şi forţele de contrainsurgenţă;
e) populaţia: include toată populaţia din AO şi din vecinătate, ale cărei
opinii, acţiuni sau influenţă politică poate afecta acţiunile forţelor de contrainsurgenţă într-o manieră pozitivă, negativă, sau neutră – pe timpul analizei populaţiei se iau în considerare factorii culturali, etnici, religioşi, istorici, politici,
economici şi se identifică cele mai eficiente mijloace de comunicare formale şi
informale, precum şi comunicatorii credibili care pot influenţa populaţia;
– aspecte suplimentare care se iau în consideraţie:
i) grupurile religioase, influenţa lor, distribuţia geografică;
ii) grupurile etnice, influenţa lor, distribuţia geografică;
iii) triburile, clanurile, grupurile de familie, influenţa lor, distribuţia
geografică;
iv) elitele şi personalităţile-cheie, rolul lor în societate, afilierea lor la
diferite grupuri şi gradul de loialitate;
v) suporterii activi şi pasivi ai insurgenţilor;
vi) organizaţiile proguvernamentale şi antiguvernamentale;
vii) grupurile teroriste şi criminale, relaţiile lor cu populaţia;
f) evenimentele: sunt acţiuni de rutină, ciclice, planificate sau spontane,
care afectează populaţia, organizaţiile şi operaţiile militare (sărbători religioase sau naţionale, aniversări, demonstraţii civile, cicluri electorale, târguri);
– alte evenimente pot fi dezastrele naturale, care necesită intervenţii
urgente, evenimente create de forţele militare – dislocări şi redislocări,
acţiuni de luptă;
– aceste evenimente odată stabilite, trebuie analizate sub aspectul
implicaţiilor politice, economice, psihologice, impact asupra mediului,
implicaţii legale.
5. Trupele proprii şi sprijinul disponibil. Se determină cantitatea de
forţe proprii disponibile, în special forţele de securitate ale naţiunii-gazdă,
forţele coaliţiei, forţele nonmilitare de sprijin – se iau în considerare următoarele: sprijinul de informaţii, mijloacele de recunoaştere, structurile de geniu,
structurile EOD, structurile de manevră, structurile de poliţie militară, structurile CIMIC şi PSYOP.
(continuare în nr. 4/ 2011)
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DIPL.ING.DR.MARIANA ANCUŢ*

(urmare din nr.2/2011)

Dinamica mediului de securitate
sub impactul globalizării
Sfârşitul Războiului Rece (1989) şi prăbuşirea Uniunii Sovietice (1991)
au iscat o aprinsă dezbatere internaţională asupra naturii „noii ordini mondiale”. După dezintegrarea Uniunii Sovietice şi ulterior fragmentarea acesteia,
speculaţiile asupra transformării sistemului internaţional şi a definirii epocii
de după Războiul Rece au luat proporţii impresionante. Atunci când, în urma
dispariţiei ameninţării comuniste, Statele Unite au devenit singura superputere veritabilă, lumea părea că se îndreaptă spre o eră a prosperităţii americane,
a democraţiei, individualismului şi pieţei libere. Pe de altă parte, realitatea a
*Statul Major al Forţelor Terestre
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demonstrat fragilitatea stabilităţii bipolare pe care s-a sprijinit omenirea după
cel de-Al Doilea Război Mondial, omenirea confruntată cu noi forme de conflicte acute – etnice, politice şi economice, făcându-ne să ne amintim cu nostalgie de acea lume bipolară, mai simplă şi mai clar definită, pe care istoricul
John Lewis Goddis a numit-o „pacea cea lungă”1.
Orice analiză a ordinii mondiale contemporane trebuie să scoată în evidenţă, în mod obiectiv, discrepanţa ce separă ţările puternic industrializate de
cele marginalizate şi tensiunile determinate de această diferenţă, ca factor de
subminare a posibilităţilor de stabilitate pe termen lung. Influenţa globalizării, divizarea statelor şi neînţelegerea dintre ele, precum şi complicatul sistem
de ierarhizare creează o diversitate accentuată a ordinii mondiale post-Război
Rece. În acest sens, putem evalua câteva ipoteze de lucru, repere sau punctecheie de analiză, perceptibile la începutul mileniului al III-lea:
• Sfârşitul Războiului Rece a relansat o nouă concepţie despre naţionalism
şi despre identitatea naţională, chiar dacă aceste idei coexistau de mult timp.
• Securitatea tinde să devină responsabilitatea mai multor centre de putere, chiar dacă acestea nu sunt în concordanţă cu modelul clasic de securitate.
• Există puternice tendinţe de regionalizare, sub diverse forme şi în diferite regiuni ale globului.
• Economia globală, al cărui motor evident este America de Nord, a
modelat şi continuă să influenţeze relaţiile cu Uniunea Europeană şi aceasta
tinde să le extindă către Asia.
• Problematica drepturilor omului este mult mai conturată acum decât în
timpul Războiului Rece.
• Diferenţele dintre bogaţi şi săraci sunt mai evidente ca oricând şi creează un mare semn de întrebare asupra succesului pe termen scurt al globalizării.
• Un efect al globalizării, vizibil şi de necontestat, este reconfigurarea
Ordinii Mondiale.
Analizând evenimentele care au dus spre sintagma „Noua Ordine
Mondială”, vom constata că anul 1944 a fost începutul unei perioade de multilateralism, deoarece SUA şi Marea Britanie au sprijinit formarea unei lumi
multipolare, promovând Carta ONU. Sistemele vechi ale alianţelor şi echilibrului de putere se dovediseră mult prea ameninţătoare şi trebuiau înlocuite
de un nou concept bazat pe multilateralismul diverselor organizaţii. ONU s-a
format puţin cam devreme, pentru că în 1945 nu existau condiţiile necesare.
Declanşarea Războiului Rece a împiedicat realizarea unei lumi multipolare.
De-abia în 1990 condiţiile au devenit mai prielnice. În perioada 1945-1990
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dorinţa de hegemonie a celor două blocuri a fost o piedică mult prea puternică.
Din 1990, cu noua ordine mondială având în centru tot ONU, începea al
doilea val al multilateralismului. Carta de la Paris (1991) a reunit Vestul şi
Estul, prin intermediul OSCE şi instituţionalizarea cooperării între ţările
membre. Valul respectiv s-a oprit curând, odată cu decizia NATO de a se
extinde spre est (1996) şi cu intervenţia în Kosovo (1999). Anii ’90 au marcat
o deteriorare a securităţii internaţionale, după cum au arătat-o intervenţiile din
Bosnia, Kosovo, Afganistan şi Irak. China a devenit principalul competitor al
SUA din punct de vedere statal (geopolitic). Japonia a înlocuit SUA în zona
Pacificului din punct de vedere militar, ceea ce constituie o tendinţă foarte
interesantă. În Africa, Republica Sud-Africană devine cel mai important actor.
În America de Sud, Brazilia şi Argentina sunt principalii competitori. Pe
bătrânul continent, Uniunea Europeană este principalul actor alături de o
Rusie slăbită. Vechea Europă începe să se deplaseze către o poziţie proprie,
concurentă faţă de SUA. Dovadă este preluarea de către UE a unor atribuţii
NATO de menţinere a păcii (Bosnia). Uniunea Europeană este pe cale să devină mai mult decât o putere regională, tinde să fie un singur stat puternic, primul cu o identitate post-naţională, o organizaţie multilaterală, tinzând să devină un „stat multilateral”.
Considerând Războiul Rece drept unul hegemonic, putem constata extenuarea simultană atât a învinsului, cât şi a învingătorului. Alături de Moscova,
şi Washingtonul a pierdut Războiul Rece, plătind un important preţ economic
pentru triumful din 1990. Importantele cheltuieli militare făcute de administraţiile americane au condus la majorarea datoriei naţionale, la decăderea
infrastructurii şi la dezechilibre în balanţa comercială. Profitând de jocul mondial de putere în care Washingtonul asigurase şi securitatea Europei
Occidentale şi pe cea a arhipelagului nipon, în perioada Războiului Rece, statele europene şi Japonia au construit bugete militare reduse (3,5% din PNB –
CEE, 1% - Japonia, dar 7% Statele Unite), direcţionând sume importante pentru dezvoltare şi devenind, în scurt timp, cei mai tenaci adversari comerciali
ai colosului nord-american.
Pe coordonatele producţiei industriale, pe o scală între 0 şi 120, Europa
era plasată la 103, Japonia la 106 şi SUA la 115. În 1998, 42 din cele 100 de
corporaţii reprezentative ale lumii se găseau în SUA, 33 în Europa
Occidentală şi 15 în Japonia. În industria chimică, cele mai mari trei companii erau germane, fiecare cu cel puţin 1/3 din volumul de vânzări peste „Du
Pont” – cea mai puternică firmă chimică americană. În 1990 nu existau bănci
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americane între primele 20 din lume, iar în domeniul serviciilor, nouă din cele
mai mari firme îşi aveau sediul în Japonia. Principalele companii de computere erau acaparate, în ordine, de America (10), Europa (6), Japonia (4). În
ceea ce priveşte agricultura, UE deţinea 60% din producţia mondială de vinuri
(SUA, locul II – 7,3%), 22,2% din producţia de lapte (SUA, locul II – 12,2%),
locul I la carne şi locul II la cereale (după SUA).
Din punct de vedere militar, statele Uniunii Europene dispuneau de o
armată considerabilă: 2,6 milioane de persoane. Capacităţile nucleare franceze şi britanice, modernizate în anii ’80 şi la începutul anilor ’90, deşi în dezechilibru cantitativ în comparaţie cu cele americane sau ruseşti, contau ca element al descurajării posibililor adversari. Dimensiunea militară a comunităţii
vest-europene, Uniunea Europei Occidentale, încerca să completeze structurile organizaţiei politice, oferind U.E.O. alura de braţ armat al Bruxelles-ului.
Deşi aspira la asigurarea securităţii continentale, U.E.O. se afla într-o fază
incipientă faţă de NATO. Rivală sau pilon european al NATO, U.E.O. indica
totuşi eforturile susţinute către o autonomie militară europeană, în condiţiile
în care structura corespondentă a Americii se transformase din aparat militar
în mit, cu adânci implicaţii psihologice.
La începutul anilor ’90, când comunitatea europeană se transforma în
Uniunea Europeană, Apusul european nu îşi putea permite să ţintească la
hegemonie. Analiza elementelor puterii arăta un oarecare echilibru cu hegemonul şi cu ceilalţi competitori. Aflate în confruntare semicentenară cu un
rival redutabil (URSS), Statele Unite aveau capacitatea îmbinării, mobilizării
şi activării eficiente a elementelor puterii. Acest lucru era deja verificat. În
cazul Uniunii Europene, totul se contura doar ca o posibilitate.
Criza irakiană din 2003 a scos în evidenţă un tandem franco-german
hotărât să se opună soluţiilor discreţionare propuse de America. Fricţiunile
dintre cele două grupări s-au manifestat, de la ciocniri diplomatice în sediul
ONU, până la mici războaie comerciale, în care consumatorii americani refuzau produsele alimentare franceze. Totuşi, în mod iresponsabil, unii analişti sau grăbit să declare finalul alianţei UE-SUA. Realitatea atestă că nu se poate
discuta de o asemenea ruptură, ci doar de echilibrarea relaţiei, odată cu creşterea puterii internaţionale a UE. Statele Unite şi Europa au valori comune,
rădăcini religioase comune, sunt promotoarele liberalismului şi au aceeaşi
viziune asupra ordinii internaţionale. În termenii ştiinţei relaţiilor internaţionale, cei doi coloşi generează aceleaşi bunuri publice, iar supravieţuirea fiecăruia depinde de relaţia transatlantică favorabilă. În aceste condiţii, e o uto-
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pie să gândim la o reală rivalitate americano-europeană, mai ales în condiţiile ridicării explozive a Rusiei şi a Chinei. SUA şi Europa sunt condamnate să
se înţeleagă.
Putem anticipa că, peste câteva decenii, SUA vor putea constata diferenţa de putere şi vor invita UE la conducerea globală. Aşadar, de cel puţin trei
secole, cedarea proeminenţei hegemonice se face doar într-o familie de state
liberale, celelalte fiind excluse de la conducere şi considerate ca având viziuni
agresive asupra ordinii internaţionale. Excluzând varianta disputei între europeni şi americani, incidentele dintre Franţa-Germania şi SUA, din timpul războiului din Irak, nu sunt decât un semn că noul colos, UE, s-a trezit la viaţă şi
solicită locul pe care i-l conferă puterea sa economică.
Luând în considerare cele de mai sus, se pune întrebarea dacă este perceptibilă noua ordine post-Războiul Rece. Unii autori refuză să creadă acest
lucru, în principal din perspectiva faptului că noul concept de ordine presupune cel puţin câteva elemente referitoare la sistemul internaţional, chiar
dacă o mare parte din acestea au fost foarte des utilizate. Totuşi, unii analişti
au negat sau diminuat importanţa existenţei unei structuri de organizare la
nivel internaţional după anii ’90 ai secolului trecut: „Astfel, pentru prima
dată în ultimii 200 de ani - afirma Hobsbawn-, lumea de după 1990 nu avea
nicio structură sau sistem internaţional. Este foarte adevărat că, după 1989,
au apărut multe state noi, fără niciun mecanism independent de determinare
a graniţelor, chiar fără a accepta o a treia parte imparţială, cu rol de mediator. Unde erau marile puteri care, cândva, stabiliseră, sau cel puţin ratificaseră, graniţele disputate?”2.
Controversa pe tema inexistenţei sistemului internaţional pare, însă, greu
de argumentat, iar alţi analişti împărtăşesc acest scepticism, în principal prin
percepţia inexistenţei ordinii post-Război Rece, nu numai a sistemului. „În
ciuda proeminenţei termenului unic – globalizare – utilizat pentru a caracteriza momentul de după Războiul Rece, termenul se referă la procese antagoniste ce includ integrarea şi fragmentarea, difuzia şi concentrarea, localizarea şi
transnaţionalizarea. Densitatea relativă şi confuzia generate de acest curent
pot indica lipsa unei baze solide pentru a discuta despre o ordine internaţională. În schimb, trebuie să recunoaştem că o varietate de modele de ordine
sunt funcţionale în diferite domenii, regiuni sau chiar localităţi”3.
Argumentele că prezenta ordine mondială are caracter distructiv se bazează,
implicit, pe lipsa de continuitate, existând o ruptură cu trecutul, care dă acestei perioade caracteristici unice.
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Dincolo de aceste controverse, analizele întreprinse cu argumente şi
exemplificări pro şi contra pot permite o sinteză din care să rezulte un set de
caracteristici reale.
Rezumând, putem afirma că se evidenţiază o serie de caracteristici ale
actualei ordini mondiale:
• Extinderea şi intensitatea dimensiunii spaţio-temporale.
• Instituţionalizarea şi organizarea, fără precedent, a relaţiilor de putere
sociale, economice şi politice, prin noi infrastructuri de control şi comunicare.
• Confluenţe conjuncturale datorită influenţelor globalizatoare în toate
aspectele vieţii sociale, de la cel politic, la cel militar şi ecologic.
• Prezenţa durabilă a aspectelor militare sub diverse modalităţi de manifestare.
• Conştiinţa mondială, în dezvoltare, a elitelor naţionale şi a forţelor
sociale transnaţionale, chiar dacă uneori sau adesea promovează viziuni contradictorii ale ordinii mondiale.
• Tendinţe semnificative de regionalizare a relaţiilor economice, politice
şi militare pe plan mondial.
• Ameninţările la adresa integrităţii teritoriale a statului-naţiune nu mai
sunt doar externe şi militare; puterea militară nu mai este instrumentul unic,
raţional sau eficient pentru soluţionarea sau controlul provocărilor transfrontaliere.
• Dezvoltarea unui nou gen de politică a teritorialităţii.
• Rezolvarea dilemei politice şi normative de tip nou, şi anume cum să
se îmbine un sistem de guvernare democratică, adânc înrădăcinat teritorial, cu
o organizare transnaţională şi globală a vieţii sociale şi economice.
Totuşi, studii importante despre ordinea de după Războiul Rece au rămas,
din motive evidente, în stadii cât se poate de incipiente. „Suntem prea preocupaţi să trăim în cadrul acestei ordini, încât să avem o percepţie reală asupra perspectivei: deoarece nu ştim ce înseamnă punctul culminant al acestei ordini, că
nu este o perioadă «închisă», cu un punct de sfârşit bine determinat şi, în consecinţă, întâmpinăm dificultăţi în a-i atribui anumite caracteristici”4.
„Creşterea economiei globale, apariţia instituţiilor de guvernare globală,
răspândirea globală şi hibridizarea culturilor sunt percepute ca dovezi ale unei
ordini mondiale cu totul noi, care prefigurează dispariţia statului-naţiune”5.
De vreme ce economia naţională este din ce în ce mai mult un loc al fluxurilor transnaţionale şi globale, şi, în tot mai mică măsură, principalul cadru al
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activităţii socio-economice naţionale, „autoritatea şi legitimitatea statuluinaţiune sunt puse în cauză: guvernele naţionale devin tot mai incapabile să
controleze ceea ce se întâmplă în interiorul propriilor graniţe sau să ducă la
îndeplinire, singure, cererile propriilor cetăţeni. Mai mult, pe măsură ce instituţiile de guvernare globală şi regională dobândesc un rol mai important,
suveranitatea şi autonomia statului se erodează tot mai mult”6.
Evoluţia spre regionalismul economic şi social, tendinţă care s-a manifestat şi intensificat spre sfârşitul anilor ’80, ameninţa supravieţuirea unei economii globale şi integrate. Regionalizarea a slăbit efortul creării unei lumi eliberate de bariere economice şi va avea, probabil, un impact semnificativ asupra distribuţiei beneficiilor globalizării asupra naţiunilor de pretutindeni.
Însăşi eforturile concentrate de a crea o Europă unită au reprezentat, cu
siguranţă, cea mai importantă mişcare de regionalizare, succesul sau eşecul
acesteia putând avea efecte profunde asupra naturii şi funcţionării economiei
internaţionale.
Odată cu sosirea anilor ’70, împreună cu criza OPEC a petrolului şi restructurarea sistemului financiar Bretton Woods, oportunităţile pe care regionalismul le oferea ca ustensilă a transformării globale au devenit evidente.
Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma şi Institutul pentru Ordine Mondială,
împreună, au privit regionalismul ca pe un atu împotriva naţionalismului.
Ca unul dintre cei mai prolifici avocaţi ai modelării regionale, Clubul de
la Roma – un corp elitist activând în calitate de “catalizator global al schimbării” – merita o atenţie deosebită. Raportul său, „Omenirea la momentul critic”,
vizualizează o lume împărţită în zece blocuri diferite, şi admite că această
imagine regională era necesară dezvoltării globale7. Un alt raport, publicat în
aceeaşi perioadă, împleteşte direcţionarea schimbării mondiale, anti-naţionalismul şi cooperarea regională: “În prezenta ordine internaţională, o uriaşă
putere este concentrată în statele-naţiune individuale. Văzută din perspectiva
mondială, această stare curentă a lucrurilor este indezirabilă. Câteva metode ce
pot fi aplicate pentru a realiza acele obiective de o vitală importanţă pentru
comunitatea internaţională pot fi manevrate mai eficient de înaltele niveluri de
decizie … atingerea unor ţeluri, cum ar fi crearea unor pieţe mai extinse prin
cooperare regională şi sub-regională (încredere colectivă în propriile puteri), ar
fi facilitată de decizii la un nivel mai înalt decât cel al statului-naţiune”8.
Astăzi, elitele globale atât în Europa cât şi în America consideră regionalismul a fi o principală stratagemă pentru guvernarea globală. De fapt, acest
„nou regionalism” este îmbrăţişat acum de o mulţime de indivizi, organizaţii
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şi agenţii guvernamentale-cheie. Aşa cum în două documente ale United
Nations University publicate în 2005 se arăta: „... guvernarea regională nu
este incompatibilă cu şi nu neagă guvernarea globală. Din contră, are potenţialul de a întări guvernarea globală. Logica regională a fost dintotdeauna inerentă corpului global...”9 şi „integrarea regională între statele suverane... este
un fenomen înfloritor, şi, fără a surprinde, este văzut astăzi ca un proces care,
împreună cu globalizarea, provoacă existentul ordin mondial westfalian (centrat pe naţiune)”10.
Globalizarea şi naţionalismul merg mână în mână şi relevanţa acestui
fapt este extraordinară.
Actualmente, UE asistă la crearea unor noi blocuri regionale oriunde în
lume: inclusiv Consiliul de Cooperare din Golf, o zonă asiatică, dezvoltarea
unei comunităţi de naţiuni sud-americane şi noi blocuri în Africa, America
Latină şi Insulele Caraibe.
Un document UE din 2004 relevă această strategie. „Datorită istoriei sale
şi propriului proces de integrare, susţinerea în integrarea regională este un
domeniu în care UE şi-a adus cu adevărat contribuţia. UE este gata să împărtăşească această unică experienţă şi altor grupări regionale în lume. Speră, de
asemenea, să le ajute să înregistreze progrese semnificative în procesul de
integrare regională. De aceea, UE încurajează alte ţări ale lumii să făurească
legături chiar mai puternice cu vecinii lor şi să formeze organizaţii regionale
instituţionalizate”11.
În plus, în discuţia despre propria ei lărgire putem surprinde viziunea
UE: „Lărgirea întăreşte rolul şi poziţia Uniunii în lume, în relaţiile externe, securitate, comerţ şi în alte domenii înrudite cu guvernarea globală”12
şi, „În termeni politici, sporind puterea, coeziunea şi influenţa Uniunii în
arena internaţională, lărgirea, întăreşte influenţa Uniunii în ceea ce priveşte globalizarea...”13.
Regionalismul, ca etapă în procesul de globalizare, reprezintă amestecul
inseparabil al politicului şi economicului, obţinut la masa tratativelor.
Aşa cum spuneam, mediul de securitate este caracterizat de următoarele
tendinţe majore:
• Accelerarea proceselor de globalizare;
• Proliferarea acţiunilor, având drept consecinţă fragmentarea statală;
• Încercări de realizare a unei noi arhitecturi de securitate, stabile;
• Accentuarea eforturilor statelor de a păstra influenţa lor în dinamica
relaţiilor internaţionale;
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• Multiplicarea formelor şi creşterea ponderii intervenţiei actorilor nestatali în dinamica relaţiilor internaţionale.
Concluzia este că într-o lume caracterizată de globalizare, securitatea
depinde de existenţa unui sistem multilateral eficace. Modificările produse
de procesul globalizării, suprapunerea acestuia cu tendinţele, tot mai evidente, spre regionalizare şi fragmentare, generează noi tensiuni şi factori de
risc, cum sunt: tensiunile etnice (unele dintre acestea fiind în stare latentă);
traficul de droguri, substanţe radioactive şi fiinţe umane; criminalitate organizată; instabilitatea politică a unor zone/regimuri; tendinţa de reîmpărţire a
unor zone de influenţă; accesul discriminatoriu la educaţie şi sănătate, la
resurse esenţiale ale vieţii şi altele. Datorită globalizării economice, crizele
de natură socială sunt însoţite adesea de crize de identitate, generatoare de
violenţă fără precedent.
Realizarea securităţii reprezintă o condiţie obligatorie a supravieţuirii şi
dezvoltării sistemelor social-politice. De aceea ea este abordată ca fiind legată de interesul naţional, de integritatea teritorială, de vulnerabilităţi, riscuri şi
ameninţări la nivel local, naţional, regional sau global.
Principalele modificări ale mediului internaţional în această perioadă
sunt: dezmembrarea URSS şi Iugoslavia, extinderea către est a NATO şi UE,
în direcţia bazinului Mării Negre, Caucazului şi Orientului Apropiat, UE tinzând către statutul de actor mondial, pierderea influenţei politico-militară de
către Federaţia Rusă, începerea cursei pentru titlul de „mare putere” dintre
China şi India, păstrarea titlului de „superputere” de către SUA, amplificarea
procesului de globalizare, în măsura în care revoluţii în toate domeniile au loc,
armele devin tot mai „inteligente” iar spaţiul de bătălie părăseşte Pământul, în
favoarea spaţiului cosmic. Societăţi tradiţionale, economii naţionale şi regionale, mentalităţi şi comportamente se remodelează, civilizaţii se întrepătrund şi
se confruntă, totul tinzând spre naşterea unei „noi lumi”. Ceea ce numim vulnerabilităţile lumii contemporane se asociază cu resursele existente, cu condiţiile de mediu, cu comportamentul actorilor statali şi non-statali.
Globalizarea economică înseamnă consum de materii prime şi produse
energetice într-o lume în care resursele energetice şi de materii prime sunt
repartizate inegal, şi mai ales sunt limitate (consumatorii cei mai mari sunt
SUA, China şi UE ). În regiunea Golfului se află peste 70% din rezervele
petrolifere ale lumii. Arabia Saudită dispune de 25% din rezervele mondiale,
Irakul de 10%, Caspica şi Asia Centrală de 7%, iar Federaţia Rusă de 5%. În
domeniul gazelor naturale, Federaţia Rusă este prima cu peste 47 000 miliaroctombrie, 2011
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de m³, urmată de Iran cu 24 000 miliarde m³, Qatar – 17 000 miliarde m³,
Arabia Saudită – 6 000 miliarde m³, EAU – 6 000 miliarde m³, SUA şi Algeria
– 5 000 miliarde m³ etc. Descoperirea în zona Turkmenistan a noi zăcăminte
înseamnă noi modifică în structura geostrategică a zonei14.
Procurarea hranei a devenit o problemă în zona Africii sau a Asiei de
Sud. La fel resursele insuficiente de apă afectează statele din zona Africii
Sahariene, Orientul Apropiat şi Mijlociu, Asia Centrală. Competiţia pentru
apă a dus la conflicte violente dacă ar fi să amintim doar de luptele din Turcia,
Siria, Israel, Iordania şi Irak. Pe de altă parte, cele mai importante resurse de
apă sunt în Canada (2 850 km³), Papua Noua Guinee (810 km³), Norvegia,
Noua Zeelandă etc.
Industrializarea excesivă a dus la degradarea continuă a mediului. Cele
mai importante probleme sunt încălzirea globală şi subţierea stratului de ozon,
probleme generate de acumularea în atmosferă a unor cantităţi periculoase de
gaze. Efectul se observă în topirea calotelor polare, ridicarea nivelului mărilor, pierderea fertilităţii solurilor etc. Alte probleme sunt cele ridicate de
expansiunea demografică şi, prin extensie, exploatarea sălbatică şi degradarea
solurilor, defrişarea pădurilor, conflictele economice şi etno-culturale.
Dezechilibrele dintre statele bogate şi majoritatea statelor sărace afectează atât economia mondială, cât şi stabilitatea socială. Indicatorul Dezvoltării
Umane (IDU), care include PNB pe locuitor, educaţia, sănătatea, condiţiile de
viaţă şi muncă, speranţa de viaţă etc., a stabilit următoarea ierarhie a celor 175
de state: locul 1 – Norvegia, 2 – Islanda, 3 – Suedia, 4 – Australia. SUA ocupă
locul 7, Japonia – locul 9, Marea Britanie – 13, Franţa – 17, Germania -18,
Federaţia Rusă – 63, România – 72. Aceeaşi statistică arată că primele 20 de
state dezvoltate acumulează peste 85% din PNB-ul mondial15.
Raportul disproporţionat dintre tendinţele dezvoltării accelerate ştiinţifice şi economice (pe de o parte) şi sistemele sociale, politice şi instituţionale
în latentă schimbare (pe de altă parte) indică tensiunea majoră existentă la
nivelurile culturilor, mentalităţilor, ideologiilor şi credinţelor religioase datorită confruntării cu procesul de globalizare. Practic, capacitatea de a gestiona
această schimbare este factorul de succes sau insucces al acţiunii umane. În
2004, Naţiunile Unite luau în considerare consecinţele negative ale globalizării economiei, alături de proliferarea armelor de distrugere în masă, de terorismul internaţional, de conflictele locale şi interne, interreligioase şi interetnice, de crima organizată, ca fiind un factor de vulnerabilitate la adresa tuturor
statelor, puternice sau slabe. Se puncta faptul că aceste ameninţări pot fi con-
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tracarate doar prin cooperare internaţională. Atacurile teroriste din SUA în
2001, din Spania în 2004, Turcia în 2000, 2004 şi 2006, din Federaţia Rusă şi
Marea Britanie sunt dovada acestor lucruri. Sistemele regionale şi mondiale
de securitate au obligaţia de a pune accent pe prevenire, pe instrumente de
control şi acţiune antiteroristă, pe măsuri complexe şi combinate, de natură
militară, politică, economică, de ameliorare a condiţiilor de viaţă şi egalitate
a şanselor. În prezent, sistemul legal internaţional se înfruntă cu principiul
autorităţii naţionale, disparitatea accentuată în ceea ce priveşte resursele şi
distribuţia puterii, precum şi cu noi crize de legitimitate. Prin urmare, securitatea prin cooperare trebuie să ţină seama de suveranitatea şi responsabilitatea statelor. Statele şi instituţiile internaţionale trebuie să-şi asume responsabilităţi interdependente, iar sistemul astfel creat trebuie să se bazeze pe credibilitate, eficienţă şi echitate. Teoretic, problemele de securitate internaţională
sunt soluţionate în cadrul ONU, direct în Consiliul de Securitate. Acţiunile
legate de securitatea internaţională sunt legitimate exclusiv de ONU, cum ar
fi acţiunile militar-politice din Afganistan sau din Irak, acţiuni iniţiate de SUA
şi de coaliţii internaţionale. Procesele de stabilizare şi reconstrucţie din
Balcani şi Afganistan au implicat şi NATO, iar OSCE a fost folosită în prevenirea conflictelor şi reconstrucţia din Balcani, Caucaz, Asia Centrală etc.
În prezent, expansiunea SUA se impune prin nivelul ridicat de dezvoltare tehnologică, economică şi sistem de organizare. Principalele caracteristici
ale exercitării supremaţiei pot fi trasate pe patru mari coordonate: sistemul
colectiv de securitate NATO, cooperarea economică regională (APEC,
NAFTA) şi instituţii globale de cooperare (FMI, OMC), predominanţa sistemului de adoptare a deciziilor prin consens. Totuşi, ceea ce doreşte SUA este
Eurasia16, zonă cu o importanţă strategică ridicată deoarece:
– reprezintă cea mai mare întindere de uscat a lumii;
– este o axă politică deosebit de importantă pe plan internaţional;
– concentrează 60% din PNB mondial;
– grupează cele mai dezvoltate state din punct de vedere al dinamicii
economice şi politice;
– cuprinde cea mai mare concentraţie de state nucleare.
Actualmente, jocurile strategice din Eurasia se exercită asupra zonelor
periferice, fiecare din actorii internaţionali exercitând doar o influenţă parţială, fără a exista un conductor. Astfel avem cinci jucători strategici – Franţa,
Germania, Rusia, China şi India – şi cinci jucători pivoţi – Ucraina,
Azerbaidjan, Coreea de Sud, Turcia şi Iran. SUA exercită un control direct
octombrie, 2011
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asupra zonei vestice, controlul zonei estice şi sudice fiind împărţit cu China,
respectiv Rusia.
Uniunea Europeană se transformă şi începe să capete tot mai multă putere. Datorită decalajului existent în domeniul militar, a ascendenţei SUA în stabilirea şi gestionarea agendei politice mondiale, domeniul economic este
momentan unicul factor de putere prin care UE tinde să egaleze puterea americană, promovând iniţiative comune sau concurente cu SUA. Nivelul scăzut
al PIB-ului european în ultimii ani, care a produs întârzieri în realizarea obiectivelor Agendei Lisabona, care urmăreşte recuperarea avansului tehnologic şi
de competivitate al SUA faţă de UE, a dus la o ofensivă în plan politico-strategic. Uniunea Europeană abordează probleme regionale şi globale, în cadrul
dialogului multilateral, bazat pe ONU. De asemenea, parteneriatele speciale
facilitează raporturile cu şi între SUA, Federaţia Rusă, Ucraina, India, China,
ASEAN, America Latină, statele din bazinul Mării Negre etc. În acelaşi timp,
UE s-a constituit într-un oponent (alături de Franţa şi Germania) faţă de acţiunile militare americane din Irak. Începând cu 2007, UE şi-a concentrat atenţia asupra consolidării influenţei în zonele tradiţionale, de exemplu stabilizarea continentului african pentru accesul la importantele resurse naturale ale
acestuia, sau consolidarea rolului politico-strategic al noilor membri, adică
consolidarea politicii de extindere. Unii politicieni ruşi consideră astăzi extinderea UE drept o ameninţare pe termen mediu şi lung. Obţinerea rolului primordial în politica internaţională va însemna acceptarea de către principalele
puteri europene a transferării deciziilor majore care le privesc de la nivel
naţional la nivelul UE, va însemna realizarea unei singure armate şi obţinerea
unui singur proces decizional.
Federaţia Rusă a reuşit să-şi recapete parţial locul ocupat în timpul
Războiului Rece. După 1991, economia rusă a început să se transforme iar
administraţia rusă s-a relansat în jocurile de putere de pe arenele regionale şi
continentale17. Odată cu conceptul de securitate avansat de administraţia rusă,
s-au mai avansat strategii ale „vecinătăţii apropiate”, parteneriatelor cu SUA,
UE, China, India, ASEAN, realizarea unor „blocuri” politico-economicomilitare în spaţiul fostei Uniuni Sovietice, precum şi, esenţial, menţinerea
parităţii strategico-nucleare cu SUA. Mai mult, administraţia rusă reclamă
acelaşi drept ca şi administraţia americană, aceea de a aplica lovituri preventive şi de a acţiona militar împotriva grupărilor teroriste, în orice parte a globului. Acţiunile ruse sunt însă puse în umbră de tensiunile şi crizele etno-politice şi economice interne (Caucazul de Nord, Transnistria, Abhazia, Osetia etc).
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Politica externă rusă s-a concentrat pe căutarea unor aliaţi puternici, pe folosirea „diplomaţiei energetice” în relaţiile cu UE, pe întărirea relaţiilor cu
ASEAN. Pe de altă parte, rolul Rusiei a fost evidenţiat în cadrul acordului
SOFA şi în cadrul Summit-ului de la Istanbul. Momentan însă, Rusia refuză
parteneriatul internaţional în ceea ce priveşte zona Mării Negre, consolidându-şi poziţiile strategice importante: Kaliningrad, Transnistria, unele puncte
în Asia Centrală. Federaţia Rusă ia în considerare ameninţările provocate de
naţionalişti şi fundamentalişti, dar şi cele care decurg din extinderea UE,
NATO, Chinei sau Indiei.
China păstrează linia politicii de securitate mondiale dar adaugă la acestea tentativele de „hegemonism”, blocarea accesului la resursele energetice şi
de materii prime, liberalismul economic excesiv, amestecul marilor puteri în
soluţionarea crizelor interne (disputa chinezo-taiwaneză), renaşterea militarismului nipon. Dependenţa sa de materii prime o fac vulnerabilă şi chiar predictibilă în relaţiile sale cu SUA. Asumarea rolului de negociator între SUA şi
Coreea de Nord îi conferă importanţă şi constituie o contrapondere la reproşurile internaţionale referitoare la drepturile omului.
India, ca potenţial demografic şi tehnologic, posedă un rol destul de
important în geopolitica şi geostrategia actuală. Modificările de pe eşichierul
politic intern au determinat o nouă dinamică în politica externă, o dorinţă de
revenire în prim-planul politicii mondiale. O astfel de atitudine se poate vedea
din doctrina nucleară pe care India o promovează, şi anume realizarea unui
triunghi nuclear compus din China, Pakistan şi India. Tentativa de reconciliere cu Pakistanul conduce evident la o apropiere de SUA, deşi Kashmirul va
rămâne punct sensibil în negocieri. Tactica adoptată este cea a apropierii prudente, a realizării alianţelor conjuncturale, care să contrabalanseze tendinţele
expansioniste ale actorilor regionali, de exemplu China.
Politica externă a Japoniei este caracterizată de trei interese majore: relaţia cu SUA, provocările de securitate, în special cele determinate de Coreea
de Nord, şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la provocările din domeniul
securităţii, mai ales cele venite dinspre Coreea de Nord sau China, prin achiziţionarea de noi tipuri de armament. Implicarea Japoniei în reconstrucţia
post-conflict din Irak arată reactivitatea politicii externe, având în vedere că
este prima desfăşurare de forţe militare în afara graniţelor după cel de Al
Doilea Război Mondial. Schimbarea intereselor sale strategice este determinată de schimbarea mediului de securitate devenit instabil datorită afirmării
spiritului beligen al Coreei de Nord dar şi datorită disputelor teritoriale ale
octombrie, 2011
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Chinei cu vecinii săi. Angajamentul de securitate al Japoniei a depăşit însă
parametrii cadrului de securitate iniţial şi acest fapt trebuie luat în calcul la
eforturile de menţinere a păcii şi stabilităţii.
Atacurile teroriste care au avut loc începând cu 2001 au adus în centrul
atenţiei analiştilor noi forme şi modalităţi de desfăşurare a acţiunilor militare.
Ceea ce SUA aplicase în Vietnam, iar Uniunea Sovietică în Afganistan devenea public, războiul antiinsurgenţă şi cel de gherilă devenind noi modalităţi de
acţiune în secolul xxI. Istoria militară a statelor dezvoltate sau în curs de dezvoltare arată că forţele convenţionale au fost cele folosite în cadrul războaielor. Armatele au fost şi sunt încă expresia puterii naţionale a statelor suverane. Datorită organizării, scopului, intenţiilor, principiilor şi criteriilor de organizare şi ducere a acţiunilor militare a fost denumit război simetric. Prin urmare, războiul asimetric indică faptul că dacă una din părţi luptă în mod convenţional, cealaltă va fi diferită fie prin modul de organizare, fie prin sistemele de
armament noi, fie prin doctrina de luptă nouă şi creativă. Dacă războiul simetric a implicat armate permanente de dimensiuni mari, cu principiul clausewitzian la bază (subordonarea războiului unui principiu politic), războiul asimetric, noţiune deloc nouă pentru tradiţia militară asiatică, este atractiv pentru
cei care nu posedă nici forţe şi nici resurse tradiţionale pentru a face faţă unor
adversari superiori tactic. Din acest punct de vedere nu este o surpriză faptul
că SUA este un susţinător acerb al războiului simetric, datorită forţelor militare convenţionale deţinute. Un lucru deosebit îl constituie faptul că abordarea metodelor războiului asimetric o fac în prezent şi statele aliate cu SUA sau
cu NATO, ori cu alte organizaţii internaţionale de securitate, tocmai datorită
posibilităţilor oferite de această doctrină. România este unul din statele care
au adoptat metode asimetrice în cadrul doctrinei militare18. Se poate observa,
studiind evenimentele din ultimele decenii, că nu se poate vorbi de un model
unic de democraţie valabil în toată lumea. Ceea ce a funcţionat în SUA este
evident că nu merge în Arabia, iar ceea ce se aplică în partea asiatică nu poate
fi aplicat direct în partea occidentală. Mai mult, fenomenele cronice locale şi
regionale s-au mondializat, prin urmare criminalitatea organizată, traficul de
droguri, de armament, substanţe radioactive au devenit ameninţări la adresa
ordinii mondiale. Deseori gestionarea problemelor globale de către o superputere se dovedeşte o iniţiativă eronată, al cărei efect se reflectă în zone fierbinţi ale globului. Trebuie luat în calcul faptul că NATO, UE dar şi alţi actori
internaţionali trebuie să se angajeze în procesul global de securitate, pornind
de la ideea că există zone ale lumii în care influenţele şi afinităţile culturale,
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economice şi militare cântăresc cu mult mai mult decât rezoluţiile Naţiunilor
Unite sau prezenţa unor forţe militare impresionante.
Industrializarea războiului şi competiţia geopolitică acerbă a dus la globalizarea conflictelor în plan militar. Modalitatea modernă de purtare a războiului a permis doar unui număr foarte mic de state să poată sta în afara teatrelor
de operaţii sau consecinţelor politice ale încheierii sale. Istoric vorbind, puterea militară a avut o importanţă majoră în expansiunea teritorială. Prin urmare, globalizarea în plan militar s-a evidenţiat în rivalitatea geopolitică şi imperialismul marilor puteri, în evoluţia sistemului de alianţe internaţionale şi a
structurilor de securitate internaţională, în apariţia unei pieţe a armamentului,
cu răspândirea tehnologiilor militare la scară globală, în instituţionalizarea
unor regiuni globale cu jurisdicţie asupra problemelor militare şi de securitate.
Globalizarea militară poate fi considerată ca un proces care incorporează extensiunea şi intensitatea sporite ale legăturilor militare dintre unităţile
politice ale sistemului mondial, reflectând astfel reţeaua de legături şi raporturi militare din întreaga lume, cât şi impactul inovaţiilor tehnologice din
domeniul militar. Se pot folosi o serie de indicatori ai acestui proces: prezenţa militară străină, reprezentare diplomatică militară, piaţa armelor, cheltuielile cu armamentul, cheltuielile destinate apărării, incidenţa intervenţiilor
militare etc.
(continuare în nr.4 / 2011)
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Operaţiile de menţinere
a păcii şi dreptul
internaţional umanitar (2)
COLONEL DR. ROMICă CERNAT*

(urmare din nr. 2/ 2011)

Mandatul – baza legală a unei
misiuni internaţionale
De regulă, mandatul este propus în raportul Secretarului General, înaintat Consiliului de Securitate şi este, în cele mai multe cazuri, un proiect de
rezoluţie. După ce rezoluţia este aprobată de Consiliul de Securitate, aceasta
devine baza legală a mandatului acordat forţei multinaţionale şi a celorlalte
documente juridice care trebuie încheiate. Mandatul este inclus uneori în mai
multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate, funcţie de modul în care a evoluat criza.
În general, un astfel de mandat presupune parcurgerea unor etape succesive1.
Observarea comportamentului părţilor aflate în conflict, având în vedere
un număr de paşi: supravegherea îngheţării operaţiilor pe câmpul de luptă
*Statul Major General.
Articolul a fost preluat din lucrarea „Dreptul internaţional umanitar din perspectivă geopolitică”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională,
Ploiesti, 2010, filiala Prahova a Asociaţiei Române de Drept Internaţional Umanitar.
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pentru dezangajarea forţelor aflate în conflict, încetarea focului, securitatea
transportului prizonierilor, livrarea de ajutoare umanitare; inspectarea zonelor
demilitarizate şi supravegherea dezarmării; asigurarea coordonării acţiunilor
părţilor în dispută prin intermediul ofiţerilor de legătură; anchetarea actelor de
violare a acordurilor; asigurarea cadrului de negociere asupra confruntărilor
locale; asigurarea supravegherii graniţelor comunităţilor ameninţate.
Interpunerea între beligeranţii care au căzut de acord să înceteze ostilităţile pentru a ajunge la o reglementare paşnică a conflictului, interpunere ce
presupune: efectuarea de patrulări în zonele sensibile; inspectarea vehiculelor
sau instalaţiilor care pot conţine armament în mod ilegal; supravegherea retragerii la vechile frontiere; separarea forţelor combatante; stabilirea unei zonetampon sau a unei zone de separare; stabilirea zonei de limitare a armamentelor şi instalaţiilor militare. Desfăşurarea preventivă a forţei într-o situaţie
potenţial conflictuală pentru realizarea unor obiective ca: prevenirea şi înlăturarea violenţei în zona de responsabilitate; asigurarea protecţiei şi siguranţei
convoaielor şi livrărilor de ajutoare umanitare; asistarea autorităţilor locale în
protejarea securităţii minorităţilor ameninţate; asigurarea securităţii şi menţinerii serviciilor indispensabile supravieţuirii populaţiei (apă, electricitate
etc.); asigurarea menţinerii şi respectării legii şi ordinii.
Stingerea unui conflict intern prin îndeplinirea următoarelor sarcini: realizarea unei legături între părţi; ajungerea la o încetare a focului prin negocierea unui acord şi transpunerea lui în practică asigurând părţilor informaţii utile
şi credibile; mutarea combatanţilor într-un cantonament diferit de cel de bază;
impunerea unui sistem de securitate care să permită dezarmarea în siguranţă;
stoparea aprovizionării cu armamente din exterior; supravegherea reconstrucţiei poliţiei naţionale şi a forţelor armate.
Asistarea autorităţii civile interimare urmăreşte: menţinerea legii şi ordinii; organizarea şi desfăşurarea alegerilor; transferul puterii, de la cea provizorie la guvernul ales; asigurarea serviciilor esenţiale (apă, electricitate,
comunicaţii etc); planificarea şi reconstrucţia apărării naţionale şi poliţiei;
reinstalarea refugiaţilor care se întorc; participarea la curăţirea terenurilor
minate şi cu proiectile neexplodate. Protejarea operaţiunilor de asistenţă umanitară presupune: instalarea unor baze umanitare care să prezinte siguranţă, să
aibă acces direct la porturi şi aeroporturi (pentru a permite efectuarea transporturilor strategice); asigurarea securităţii populaţiei-victimă la locul livrării
ajutoarelor, asigurarea securităţii întregii asistenţe umanitare prin negocierea
unor coridoare umanitare şi apărarea acestora cu unităţi militare.
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Aplicarea unor interdicţii prin care se urmăreşte: interzicerea manevrelor
aeriene, terestre şi navele în zone şi pe rute speciale; garantarea dreptului de
trecere în situaţii speciale; interzicerea traficului aerian prin instituirea unor
zone de interdicţie pentru zbor; asigurarea blocadei maritime; coordonarea
emisiunilor radioelectronice şi asigurarea accesului la informaţii strategice şi
tactice pe baza unor înţelegeri clar formulate.

Tipuri de operaţiuni
de menţinere a păcii
Menţinerea păcii este una dintre multele activităţi întreprinse de
Naţiunile Unite şi de asemenea de alţi participanţi internaţionali pentru a menţine pacea şi protecţia în întreaga lume. Chiar dacă menţinerea păcii este tema
principală a acestui document, este foarte important ca specialiştii să înţeleagă care este legătura dar şi diferenţa acesteia faţă de prevenirea conflictului,
concilierea, impunerea păcii în mod forţat şi construirea acesteia.
Prin prevenirea conflictului înţelegem aplicarea măsurilor structurale şi
diplomatice pentru a evita escaladarea tensiunilor intra şi inter statale, precum
şi a unui conflict violent. În mod ideal, această prevenire ar trebui construită
având la bază un avertisment anterior sistematizat, pe informaţii şi pe o analiză atentă a factorilor ce conduc spre conflict. Activităţile prevenirii conflictuale pot include folosirea serviciilor Secretarului General, angrenarea în
măsuri preventive, măsuri de construire a încrederii.
Concilierea include, de obicei, măsuri de aplanare a conflictelor în desfăşurare şi cuprinde acţiuni diplomatice ce aduc părţile aflate în conflict la un
acord comun de negociere. Secretarul General al Naţiunilor Unite, la cererea
Consiliului de Securitate sau a Corpului General, ori la iniţiativa sa proprie,
poate folosi serviciile sale pentru a facilita moţiunea conflictuală. Conciliatorii
pot fi reprezentaţi, de asemenea, de reprezentanţi diplomatici, guverne, grupuri
statale, organizaţii regionale sau chiar de Naţiunile Unite. De asemenea, eforturile de conciliere pot fi întreprinse de grupuri neoficiale şi nonguvernamentale sau de către o personalitate proeminentă ce lucrează independent.
Menţinerea păcii este o tehnică formată pentru a prezerva pacea, destul
de fragilă, acolo unde lupta a fost oprită, şi pentru a ajuta la implementarea
înţelegerii la care au ajuns concilierii. Cu trecerea timpului, menţinerea păcii
octombrie, 2011

177

Teatre de operaţii

a evoluat de la un model iniţial militar de a observa încetarea focurilor şi separarea forţelor după războaiele interstatale, până la incorporarea unui model
complex a mai multor elemente – militare, poliţiste şi civile – lucrând împreună pentru a ajuta la stabilirea păcii durabile.
Intrarea în vigoare a păcii implică aplicarea unor măsuri coercitive,
aceasta făcându-se cu autorizaţia Consiliului de Securitate şi incluzând folosirea forţelor militare. Asemenea măsuri sunt destinate pentru refacerea păcii
internaţionale şi a protecţiei în situaţii în care Consiliul de Securitate a determinat existenţa unei ameninţări privind pacea, o întrerupere a păcii sau prezenţa unui act de violenţă. Consiliul de Securitate poate utiliza, acolo unde
este cazul, organizaţii regionale şi agenţii pentru acţiuni de întărire, acestea
fiind sub autoritatea sa.
Construirea păcii include măsuri destinate să reducă riscul de a începe sau
chiar a reîncepe un conflict, prin măsuri de întărire a aptitudinilor naţionale, la
orice nivel, privind conducerea conflictuală, şi de asemenea prin mijloace de
fundamentare a unei păci durabile şi dezvoltarea acesteia. Construirea păcii
este un proces complex, pe termen lung de creare a condiţiilor necesare pentru
realizarea acesteia. Aceasta funcţionează prin analizarea cauzelor structurale a
unui conflict violent, ce au rădăcini adânci, într-un mod comprehensiv.
Măsurile pentru construirea păcii se referă la problemele esenţiale ce afectează funcţionarea societăţii şi a statului şi caută să amplifice capacitatea statului
de a duce la bun sfârşit funcţiile esenţiale, într-un mod efectiv şi legitim.
Literatura de specialitate nu a ajuns la un consens în ceea ce priveşte
definirea operaţiunilor de menţinere a păcii. Comitetul Special al operaţiunilor de menţinere a păcii, organism subsidiar al ONU pentru pregătirea şi planificarea unor astfel de activităţi, n-a definit acest concept; din documentele
sale rezultă implicit (şi nu expres) că activităţile militare desfăşurate de misiunile de observatori şi de forţele de urgenţă instituite de ONU ca unităţi militare fac parte din „operaţiunile de menţinere a păcii".
Până în acest moment nu a fost formulată o definiţie general valabilă,
există însă o definiţie descriptivă conform căreia menţinerea păcii este o operaţiune decisă de Naţiunile Unite sau alt grup de state în scopul restaurării
păcii într-o zonă de conflict, operaţiune desfăşurată de unităţi militare care
însă nu pot utiliza forţa armată în îndeplinirea sarcinilor lor.
Într-o altă definiţie se afirmă că prin operaţiunile de menţinere a păcii
trebuie să înţelegem operaţiunile desfăşurate prin intervenţia paşnică a unui
terţ în scopul prevenirii, limitării, moderării sau încetării ostilităţilor interne
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Political
Process

Figura nr.1 Tipuri de operaţiuni de menţinere a păcii

sau între state; este vorba de intervenţia organizată şi dirijată a unor subiecte
de drept internaţional care folosesc pentru stabilirea şi menţinerea păcii forţe
militare, poliţieneşti şi civile multinaţionale.
Se apreciază însă că aceste definiţii sunt depăşite; întrucât în documentele ONU dar şi ale OSCE, operaţiunile de menţinere a păcii reprezintă o tehnică ce se extinde atât la posibilităţile de prevenire a conflictelor cât şi la cele
de restabilire a păcii, cuprinzând diplomaţia preventivă, realizarea păcii
(peace-making), menţinerea păcii (peace-keeping), impunerea păcii (peaceenforcement) şi construcţia păcii (peace-building). Acest mod de concepere a
asigurării păcii presupune deci o interacţiune între momentele "making" şi
"building", adică între fazele de prevenire a unui conflict, de menţinere propriu-zisă a păcii şi de reconstrucţie postconflictuală a stabilităţii sociale.
Întrucât este dificil a găsi demarcaţia dintre operaţiunile clasice şi cele
actuale, aceste aspecte au condus la apariţia unui nou concept, acela de "operaţiuni de sprijinire a păcii", care acoperă întreaga gamă definită separat până
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în prezent – prevenirea conflictelor, realizarea, menţinerea, impunerea şi consolidarea păcii. Din definiţiile prezentate mai sus putem concluzia că operaţiunile de menţinere a păcii, adică tipurile de acţiuni întreprinse de un subiect
de drept internaţional, nu au ca element esenţial folosirea forţei armate. Astfel,
acţiunile desfăşurate pentru combaterea terorismului internaţional sau pentru
asigurarea ordinii interne constituţionale nu se pot încadra în operaţiunile de
menţinere a păcii aşa cum au fost definite în sens restrâns.
Operaţiunile de menţinere a păcii sunt extrem de diverse, înglobând o
gamă de activităţi aproape nelimitată pe plan politic, geografic şi social; din
această cauză nu există un singur tip de misiune, ci tipuri de operaţiuni de
menţinere a păcii, fiecare misiune fiind unică în felul ei. Se remarcă două dintre cele mai recente tipuri din ultima generaţie de misiuni:
• operaţiuni polivalente din Ruanda, Somalia şi fosta Iugoslavie, care
cuprind atât acţiuni diplomatice preventive şi de desfăşurare preventivă, de
restabilire şi menţinere propriu-zisă a păcii, operaţiuni umanitare şi de asigurare a respectării drepturilor omului, de sancţionare a crimelor de război, de
reconstrucţie şi asistenţă economică; ele mai sunt denumite şi operaţiuni de
sprijinire a păcii (peace support operations);
• menţinerea păcii în timp de război, tip de operaţiune la care se recurge
în perioade dificile şi în care intervenţia se face la momentul oportun al conflictului pentru a asigura condiţii favorabile de eficacitate maximă pe baza
unei opinii publice favorabile sprijinirii acţiunii respective.
Operaţiunile de menţinere a păcii pot fi determinate cu exactitate datorită trăsăturilor distinctive ce le caracterizează chiar şi în sensul restrâns al termenului ce se întâlneşte în alte activităţi desfăşurate pe plan internaţional în
domeniul păcii şi securităţii internaţionale. Aceste operaţiuni de menţinere a
păcii au luat naştere prin Secretariatul ONU şi se referă la următoarele:
– operaţiunile de menţinere a păcii nu se bazează pe capitolul VII din
Carta ONU şi, de asemenea, nu se referă la desfăşurarea luptei armate. Mai
degrabă se referă la controlarea şi garantarea opririi ostilităţilor pentru favorizarea procesului de restabilire a păcii;
– aceste forţe ce se ocupă cu menţinerea păcii sunt auxiliare ONU, dar se
bucură de statutul, privilegiile şi imunităţile corespunzătoare. Totodată, aceste forţe de menţinere a păcii au competenţa disciplinară şi jurisdicţională
exclusivă asupra contingentelor naţionale pe care le furnizează;
– membrii ONU furnizează contingente şi materiale pentru forţele de
menţinere a păcii; astfel, statele membre nu au dreptul de a revendica partici-
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parea la o anumită operaţiune;
– competenţa forţei de menţinere a păcii trebuie să aibă un caracter multinaţional şi astfel, de obicei, acestea nu se compun din unităţi ce provin din
statele membre ale Consiliului de Securitate şi nici din ţările care pot fi suspectate de a avea un interes special în conflictul care a impus operaţiunea;
– în ceea ce priveşte autoritatea care guvernează forţele de menţinere a
păcii, aceasta este desemnată de Adunarea Generală, Consiliul de Securitate
sau Secretarul General. Guvernul ţării-gazdă sau al oricărui alt stat implicat
sau participant nu guvernează aceste forţe;
– forţele de menţinere a păcii îşi desfăşoară operaţiunile în mod independent faţă de cele ale statului-gazdă, deoarece forţele multinaţionale nu trebuie folosite în rezolvarea unor probleme interne ale statelor şi în niciun caz nu
pot fi beligerante într-un conflict intern;
– forţele de menţinere a păcii nu pot folosi violenţa armată decât în cazul
unei apărări legitime împotriva unui atac, inclusiv asupra tentativelor de cucerire a poziţiilor pe care le ocupă, prin ordinul comandanţilor legitimi.
Aceste caracteristici nu sunt absolute, ci mai degrabă sunt relative pentru că este posibilă abaterea de la reguli în funcţie de realităţile concrete şi
evoluţia situaţiilor interne şi externe.

Dreptul internaţional aplicabil
în operaţii de menţinere a păcii
Baza juridică a operaţiilor în sprijinul păcii, implicit şi pentru operaţiile
de menţinere a păcii, o reprezintă Carta ONU, semnată la 26 iunie 1945 şi
intrată în vigoare la 24 octombrie 1945. Operaţiile de menţinere a păcii sunt
cele mai importante misiuni ale Naţiunilor Unite.
Carta ONU reprezintă documentul de bază pentru actele constitutive ale
multor organizaţii internaţionale. În Articolul 1 se subliniază, în mod clar,
principalul rol al organizaţiei – „menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”,
de la crearea sa, organizaţia fiind chemată să prevină disputele ce s-ar fi putut
transforma în conflicte armate, să convingă părţile opozante să folosească
masa de discuţii şi nu forţa armată, sau să ajute la restabilirea păcii, în cazul
declanşării vreunui conflict. Operaţiile de menţinere a păcii sunt o parte a opeoctombrie, 2011
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raţiilor în sprijinul păcii (peace support operations – PSOs). Operaţiile în sprijinul păcii reprezintă acele operaţii de răspuns la criză, multifuncţionale, conduse imparţial, conform principiilor Cartei ONU, desfăşurate, de regulă, în
sprijinul unei organizaţii internaţionale recunoscute (ONU, UE, OSCE) în
scopul păstrării, restaurării sau impunerii păcii. Aşadar, articolul 1 din Carta
ONU prevede că unul din scopurile Naţiunilor Unite este „să menţină pacea
şi securitatea internaţională, şi, în acest scop, să ia măsuri colective eficace
pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau altor violări ale păcii şi să înfăptuiască,
prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului
internaţional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter
internaţional care ar putea duce la o violare a păcii” .
Marea majoritate a literaturii de specialitate, în dezbaterile despre menţinerea păcii, aduce ca argument Capitolul VI din Carta ONU. Acesta prevede activităţile care reglementează rezolvarea paşnică a diferendelor prin
„negocieri, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale judiciară, recurgerea
la organizaţii sau acorduri regionale sau prin orice mijloace paşnice la alegerea părţilor implicate”, fără a se prevedea intervenţia forţelor armate, dar
măsuri cu intervenţie armată sunt prevăzute în Capitolul VII, în scopul impunerii păcii. Nu orice acţiune întreprinsă de un subiect de drept internaţional
este o operaţie de menţinere a păcii. Într-o accepţiune largă, operaţiile de menţinere a păcii sunt executate pentru sprijinul eforturilor diplomatice depuse
pentru stabilirea şi menţinerea păcii. Operaţiile de menţinere a păcii sunt, în
general, întreprinse în baza Capitolului VI al Cartei ONU, care se referă la
soluţionarea paşnică a disputelor. Potrivit acestui capitol, sunt utilizate negocierile, medierea, arbitrajul între părţile aflate în conflict şi mijloacele juridice ale dreptului internaţional.

România în operaţii
de menţinere a păcii
În ceea ce priveşte participarea României la operaţiunile multinaţionale
de menţinere a păcii, aceasta este mai degrabă o problemă care ţine de promovarea propriilor interese naţionale, marile puteri neavând niciun amestec în
jocul organizaţiilor internaţionale. România, fiind parte integrantă din Europa
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şi din lume, trebuie să-şi asume responsabilităţile şi îndatoririle şi de asemenea dreptul de a acţiona în cadrul eforturilor internaţionale pentru salvarea
păcii şi securităţii internaţionale. Din cauza faptului că România nu-şi poate
asigura propria securitate naţională, factorii de decizie politică şi militară au
conceput un sistem coerent de integrare în sistemul regional şi mondial de asigurare a stabilităţii şi păcii.
Prin participarea armatei române la constituirea forţelor de menţinere a
păcii, România îşi materializează politica externă. România doreşte să promoveze interesele sale în lume, dar pentru acest lucru este necesar să participe la
crearea păcii. Astfel, România nu acţionează doar pe plan intern, ci de asemenea trebuie să ia parte la eforturile internaţionale de pace, securitate şi stabilitate. Oricum, în zilele noastre nu ne mai putem gândi la izolare, singura soluţie este aceea de o implicare activă şi eficientă în problemele mondiale deoarece acestea ţin de toată lumea. Astfel, participarea armatei române la acţiuni
umanitare şi la cele care urmăresc înlăturarea consecinţelor unor catastrofe
sau calamităţi, sub egida ONU sau sub responsabilitatea OSCE, este una dintre misiunile importante actuale.
România şi-a lărgit cooperarea cu ONU şi OSCE în domeniul securităţii
regionale şi globale, şi de asemenea cu forţe multinaţionale sub egida ONU,
NATO, UEO sau OSCE. România îşi concretizează voinţa politică de a participa la asemenea acţiuni internaţionale prin notificarea forţelor şi mijloacelor
specifice de care dispune şi pe care poate să le angajeze în acţiuni de menţinere a păcii sau umanitare şi prin constituirea, înzestrarea şi pregătirea structurilor militare destinate acestor scopuri.
Necesitatea prezenţei României în operaţiunile de menţinere a păcii a
fost demonstrată prin dovedirea pregătirii acesteia odată cu participarea cu
efective militare în cadrul forţelor de pace; în acest sens, România valorifică
ofertele existente, dar şi altele noi de pregătire şi antrenare a propriilor unităţi
de menţinere a păcii şi va respecta principiul neparticipării la asemenea
acţiuni pe teritoriul anumitor state, cum ar fi, de exemplu, statele din imediata vecinătate.
Totodată, prin participarea la operaţiunile de menţinere a păcii a armatei
româneşti, aceasta îşi asigură creşterea performanţelor organismului militar
românesc de antrenare a acestuia în condiţii cât mai apropiate de cele ale câmpului de luptă, de menţinere a capacităţii operative a unităţilor şi marilor unităţi. Acest lucru este foarte eficace deoarece nu este îndeajuns doar pregătirea
teoretică. Ca să nu mai amintim şi de faptul că pregătindu-se pentru a pleca
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într-o astfel de misiune, orice unitate militară îşi ridică automat nivelul de performanţă prin intensificarea procesului de instruire.
Un alt motiv pentru care România a luat parte în operaţiunile de menţinere a păcii este acela că forţele armate româneşti au avut posibilitatea de a se
familiariza cu structurile militare moderne. Contactul cu alte armate pe timpul operaţiunilor de pace permite adaptarea militarilor români la acţiunile
militare multinaţionale, asigură compatibilitatea tehnică şi interoperabilitatea
tactică şi de stat major.
Pe de altă parte, nu putem să excludem faptul că aceste operaţiuni implică, totodată, unele riscuri şi dezavantaje, unul dintre acestea fiind costurile
relativ mari ce vor trebui suportate din bugetul MApN, şi a căror rambursare
de la ONU este uneori destul de anevoioasă prin multiple mecanisme birocratice. Însă după punerea în balanţă a avantajelor şi a dezavantajelor, s-a ajuns la
concluzia că România trebuie să participe activ, alături de întreaga comunitate
internaţională, la operaţiunile de menţinere a păcii, deoarece alternativa neparticipării ar conduce ţara la izolare şi, în consecinţă, la lipsă de securitate.
În concluzie, prin participarea României la acţiunile de păstrare a păcii
în cazul organismelor internaţionale, aceasta are posibilitatea de a câştiga
securitate şi totodată de a-şi crea o imagine favorabilă în lume.
Aceste angajamente asumate de România privind parteneriatul mondial
de asigurare a păcii au condus la intensificarea preocupărilor pentru crearea
unui cadru juridic adecvat. Doctrina militară a României amintită mai sus prevede în mod clar faptul că angajarea unor efective ale armatei în operaţiuni de
pace multinaţionale se va face pe baza aprobării şi a mandatului conferit de
autorităţile publice constituţionale naţionale, la solicitarea organelor şi organizaţiilor internaţionale abilitate. Deşi cadrul juridic nu are toate componentele de detaliu, România dispune de toate componentele ce vor face ca acest
proces să se realizeze în cel mai scurt timp. Constituţia României subliniază
că România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi relaţii de
bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.
Referindu-ne, concret, la aspectele juridice şi umanitare în operaţiile
multinaţionale, considerăm că, aderând la tratatele, convenţiile şi acordurile
internaţionale care reglementează ducerea războiului, România şi-a asumat,
pe de o parte, respectarea acestora, şi pe de alta, responsabilitatea stabilirii
aliaţilor săi. Urmărind această linie de conduită, este exclusă posibilitatea de
a intra într-un conflict sau parteneriat militar alături de state care nu înţeleg că
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aplicarea dreptului internaţional umanitar într-un război este prioritară, fundamentală şi ţine de esenţa unei naţiuni civilizate.
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Cooperarea structurilor
EOD şi apărare CBRN
pentru intervenţia asupra
unui IED susceptibil a
avea încărcătură CBRN
MAIOR DUMITRU ION*
MAIOR OVIDIU STăNESCU*

Abstract
On the modern battlefield, the Army may face many types of
ammunition. These may include CBRN weapons deployed by the allied
forces or the enemy. Unconventional warfare tactics and terrorist
attacks may include also the use of CBRN munitions and improvised
explosive devices/IEDs containing CBRN material. These weapons
constitute a serious threat to all types of operations. Typically, these
munitions means/requires an immediate response from the EODCBRN teams and other support elements to assist commanders on the
battlefield to choose appropriate course of action in order to preserve
the fighting strength of the unit or large units.
Cuvinte-cheie: IED, ameninţare, încărcătură CBRN, echipe
EOD-CBRN.

*Baza de Instruire pentru Apărare CBRN, Câmpulung Muscel
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reşterea semnificativă a ameninţării cu Dispozitive Explozive
Improvizate/Improvised Explosive Device/IED pentru forţele militare convenţionale şi pentru mediul civil a devenit una dintre cele mai critice
şi discutate probleme în ultimii ani. În războiul împotriva terorii, forţele convenţionale militare care acţionează pe jos sau în vehicule blindate, de la autovehicule uşoare la camioane de mare tonaj, chiar şi tancurile de luptă, care se
deplasează individual sau în convoaie, au fost supuse în mod repetat la atacuri
cu IED-uri pentru a le provoca deteriorări şi pierderi de vieţi omeneşti.
IED-urile sunt una dintre principalele ameninţări asupra forţelor militare
care luptă într-un război asimetric împotriva insurgenţilor, teroriştilor şi forţelor de gherilă. Capacitatea de a folosi în mod eficient IED-urile împotriva forţelor bine echipate şi bine instruite reprezintă o ameninţare care poate modifica în mod semnificativ balanţa puterii pe câmpul de luptă. IED-urile sunt de
obicei amplasate, fie în interiorul, fie în împrejurimile zonelor urbane sau
rurale dens populate, ascunse în coşuri de gunoi, blocuri de beton, roci de-a
lungul drumului etc. Confruntarea cu IED-urile care conţin agenţi chimici,
biologici, radiologici şi nucleari reprezintă o ameninţare tot mai mare pentru
armatele ţărilor membre NATO. Cu toate acestea, manipularea acestei „arme”
nu este simplă. Aceasta implică detectarea, analiza şi identificarea precisă a
ameninţării, dezamorsarea şi separarea explozivilor de elementele încărcăturii CBRN şi, în sfârşit, eliminarea componentelor în condiţii de siguranţă. În
cazul exploziei, impactul ameninţării asupra militarilor şi civililor trebuie să
fie urmat de decontaminare şi măsuri de refacere a zonei.
O singură echipă de specialişti militari nu poate executa complexitatea
sarcinilor cerute pentru a face faţă IED-urilor cu încărcătură CBRN. Acesta
este motivul pentru care armatele tradiţionale au echipe EOD şi CBRN separat, care de multe ori nu se coordonează între ele. Cu toate acestea, un IED cu
o încărcătură CBRN solicită un răspuns combinat şi operaţional. Întrebuinţarea acestei „arme” de către forţe ostile este în creştere şi poate constitui o ameninţare serioasă la adresa misiunilor în viitor, dacă nu este soluţionată.
Utilizarea IED-urilor cu încărcătură CBRN de către actori non-statali şi
provocarea evenimentelor EADA pot fi considerate trăsături comune ale operaţiunilor viitoare. Astfel, se consideră că:
– agenţii chimici pot fi utilizaţi pentru a produce victime sau pentru a
contamina terenul/echipamente, împreună cu substanţele chimice toxice
industriale/SCTI, în cantităţi mai mici, având ca scop perturbarea operaţiunilor, în special prin impactul psihologic;
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– agenţii biologici pot ucide sau incapacita oamenii, pot contamina terenul/echipamentele şi pot avea un impact economic datorită efectelor acestora
asupra plantelor şi animalelor;
– întrebuinţarea materialelor radiologice este puţin probabilă, dar acestea
pot produce pe termen lung riscuri de contaminare şi impact psihologic. Ele
pot include elemente explozive, incendiare sau implică pur şi simplu diseminarea materialului radioactiv.
Echipele EOD estimează aria pericolului în funcţie de cantitatea de
explozivi astfel:
– 200 m pentru IED-urile amplasate în serviete – în zone urbane;
– 400 m pentru IED-urile amplasate în autovehicule – în zone urbane;
– 1 000 m pentru IED-urile amplasate în autocamioane în zone deschise
şi 600 m în zone urbane.
Identificarea modului în care echipele CBRN şi EOD pot coordona mai
bine sarcinile lor a fost punctul central al unui exerciţiu de trei zile organizat
de Agenţia Europeană de Apărare/European Defence Agency/EDA lângă
Namur, Belgia. Exerciţiul desfăşurat în perioada 11-13 noiembrie 2008 a reunit aproximativ 80 de civili şi militari experţi CBRN şi EOD din armate naţionale, şcoli militare şi institute de cercetare din peste 20 de state. Au fost prezenţi şi observatori NATO. Exerciţiul s-a desfăşurat la Centrul Întrunit de
Instruire de Apărare CBRN al armatei belgiene de la Jambes, fiind urmat de
un demonstrativ despre modul în care militarii belgieni se confruntă cu ameninţările CBRN/EOD.
Exerciţiul s-a desfăşurat pe baza a trei scenarii care vizau încărcătura
CBRN, astfel:
– IED cu substanţă chimică într-un parc urban situat într-un mediu de
operare sigur şi permisiv;
– IED cu agenţi biologici în interiorul unei clădiri cu mediu de operare
sigur şi permisiv;
– IED cu o încărcătură radiologică în aer liber într-un mediu de operare
nesigur şi nepermisiv.
Exerciţiul a arătat diferenţele de abordare a unui astfel de incident de
către armatele participante.
Intervenţia la un IED cu încărcătură CBRN în concepţia armatei franceze presupune patru faze:
FAZA 1. Implementarea zonei de siguranţă - se desfăşoară activităţi de
instalare a unui punct de control pentru monitorizarea intrărilor/ieşirilor din
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zona de siguranţă, se verifică echipamentele de protecţie şi detecţie.
FAZA 2. Executarea recunoaşterilor - se desfăşoară activităţi de verificare a etanşeităţii IED-ului. Dacă prezintă spărturi/scurgeri, se iau măsuri de
protecţie, identificare şi prelevare de probe de agent CBRN.
FAZA 3. Intervenţia asupra dispozitivului - se instalează echipamentele
EOD. Dacă este posibil, IED-ul este neutralizat la faţa locului. În caz contrar,
se iau măsuri de transport în condiţii de siguranţă, depozitare şi distrugerea
acestuia într-un mediu sigur, aplicând măsuri de protecţie CBRN - limitarea
răspândirii contaminării, protecţia individuală a militarilor.
FAZA 4. Refacerea - se părăseşte locul unde a fost neutralizat IED-ul. Se
execută decontaminarea personalului, echipamentelor folosite şi a terenului
contaminat. De asemenea, se execută analize complete în cadrul laboratorului
dislocabil de apărare CBRN.
Intervenţia la un IED cu încărcătură CBRN în concepţia armatei germane presupune trei faze:
FAZA 1. Măsuri preliminare de apărare împotriva IED-ului cu încărcătură CBRN – se constituie un detaşament de intervenţie alcătuit din echipe
EOD şi apărare CBRN. Se execută cercetarea încărcăturii CBRN a dispozitivului, se determină zona de pericol contaminată, se evacuează personalul şi
echipamentele din această zonă, sau se iau măsuri de protecţie CBRN.
FAZA 2. Măsuri preliminare de apărare împotriva IED-ului cu încărcătură CBRN la locul incidentului - se separă încărcătura explozivă de încărcătura CBRN. Încărcătura CBRN se decontaminează în vederea transportului şi
depozitării.
FAZA 3. Măsuri de neutralizare a IED-ului cu încărcătură CBRN - se
execută transportul şi depozitarea încărcăturilor într-un mediu sigur. Se execută distrugerea încărcăturii explozive şi neutralizarea încărcăturii CBRN. Se
decontaminează
RBC
personalul,
echipamentele
folosite
şi
infrastructura/terenul unde a avut loc intervenţia.
În cadrul sistemului naţional de apărare al României, echipele EODCBRN se găsesc în compunerea Forţelor Armatei, dar se pot găsi şi în cadrul
forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de
Informaţii etc. Cele din cadrul armatei (Forţelor Terestre) vor fi constituite din
militari selecţionaţi, pentru început, din cadrul subunităţilor de geniu şi apărare CBRN, ulterior putând să fie instruiţi ca o specialitate distinctă. Se impune ca echipele EOD-CBRN constituite să fie pregătite prin şcolarizare sau
cursuri în ambele specialităţi – geniu şi apărare CBRN –, în special pentru
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uniformizarea cunoştinţelor militare în domeniu, intervenţia la obiectiv fiind
selectivă, în funcţie de tipul muniţiilor şi explozivilor folosiţi.
În cadrul procesului de pregătire a echipelor EOD-CBRN, o atenţie
deosebită se acordă documentării personale a experţilor din cadrul acestora.
Documentarea constă în studiul individual privind tipurile de muniţii,
caracteristicile tehnico-tactice, proprietăţile fizico-chimice ale diferiţilor
agenţi chimici, biologici sau ale substanţelor toxice industriale, efectele la
ţintă, posibilităţile de contaminare, mijloacele de aprindere folosite, modalităţile de manipulare, depozitare şi distrugere, precum şi din conferinţe şi şedinţe practice, conduse, de regulă, de către ofiţerii şi subofiţerii de geniu şi apărare CBRN, dar şi de alţi experţi în domeniu.
Muniţiile capturate sau găsite pe câmpul de luptă pot fi valoroase din
punct de vedere informativ. Raportarea acestui tip de informaţii se face ierarhic, prin canalele de comandă şi structurile de informaţii. Comandanţii trebuie să permită evaluarea muniţiilor neidentificate sau modificate.
Personalul echipelor EOD-CBRN este în măsură să execute evaluări ale
informaţiilor tehnice la prima vedere asupra mijloacelor explozive şi să raporteze informaţia necesară. De asemenea, este posibil ca acţiunile echipei EODCBRN să cuprindă aducerea în stare de siguranţă şi însoţirea transportului
muniţiilor/mijloacelor respective în zona din spate.
Dacă misiunea şi forţele avute la dispoziţie permit, comandantul zonei
organizează paza locului respectiv, până când personalul din compartimentele de informaţii sau echipele EOD-CBRN determină ce mijloace sunt şi ce
interes ar putea fi din punct de vedere informativ. Dacă misiunea nu permite,
înainte de a decide ca zona să rămână nepăzită, trebuie luate în considerare
mai multe aspecte. Înainte de distrugerea muniţiei capturate pentru a preveni
recapturarea ei de către inamic, este necesar să fie făcută o identificare a tipului muniţiei şi a încărcăturii acesteia, de către personalul echipei EOD-CBRN.
Distrugerea muniţiei fără a cunoaşte conţinutul acesteia poate conduce la
contaminarea CBRN. Personalul echipelor EOD-CBRN trebuie să execute
identificarea, deoarece nu întotdeauna este posibil să se identifice tipurile de
muniţie după codurile de culori sau după marcajele exterioare. Multe ţări folosesc diferite tipuri de marcaje, în funcţie de tipul muniţiei folosite. Unele ţări
nu folosesc marcajele standard pentru niciun fel de muniţie. În cazuri ca acestea, rapoartele informative sau informaţiile anterioare pot fi de ajutor. Aceste
rapoarte pot descrie tipul muniţiei şi chiar pot asigura informaţii despre modul
de marcare a muniţiei de către inamic.
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Misiunea şi situaţia tactică curentă dictează acţiunea întreprinsă, dar
comandantul trebuie să ia în considerare toţi factorii înainte de distrugerea
muniţiei necunoscute. Iată de ce, cu cât se adună mai multe informaţii despre
muniţia necunoscută, cu atât mai informat va fi cel care ia decizia.
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Domnul maior Ion Dumitru este actualmente şeful Biroului
Dezvoltare şi Reglementări în armă din cadrul Bazei de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel”. A acordat o atenţie deosebită formării
sale ca specialist, absolvind numeroase cursuri specifice:
Standardizare Militară, Politici şi Strategii NATO/U.N.Ap., Evaluări
patrimoniale şi audit de mediu/Universitatea Ecologică Bucureşti,
Contabilitate şi informatică de gestiune/ Universitatea de Vest –
Facultatea de Ştiinţe Economice – Timişoara, curs de informare în
domeniul apărării NBC/Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC –
Câmpulung Muscel, curs de perfecţionare în domeniul protecţiei
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Domnul maior Ovidiu-Nicolae Stănescu este în prezent şeful
Compartimentului Standardizare şi Lecţii Învăţate din Baza de
Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel”. Din punct de vedere profesional şi al formării sale ca specialist a urmat o serie de cursuri: curs
de specializare în domeniul standardizării militare/U.N.Ap., masterat
„Relaţii Internaţionale. Sisteme de securitate”/ Universitatea „Lucian
Blaga” / Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, curs
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personalului didactic/ Academia de Înalte Studii Militare, curs limba
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Participarea militarilor
români la misiunea
NATO de instruire din
Afganistan. Contextul
cultural al misiunii
LOCOTENENT-COLONEL MARIUS FAUR*

Abstract
In early 2003, Romania made the decision to be part of the
Afghan National Army (ANA) training international effort, deploying
50 PAX detachment committed to this purpose. During almost 8 years,
this structure mission was focused on ANA soldiers training.
Starting with 2009, NATO increases its Afghan National Security
Forces (ANSF) training efforts, taking over some Operation Enduring
Freedom (OEF) responsabilities and transferring them towards its
own training mission NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A).
NTM-A reestablish the Afghan military education institutions,
which represents the landmark of Afghan soldiers and policemen
national formal training. In this context the demand for trainers and
mentors increased.
*Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti
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Cuvinte-cheie: ANSF (Afghan National Security Forces), NTMA (NATO Training Mission in Afghanistan), Armata Naţională Afgană
(ANA), ANP (Afghan National Police), analfabetism, instructori, educaţie, instruire, securitate.

începutul anului 2003, România şi-a asumat angajamentul de a
participa cu un detaşament de aproximativ 50 militari la efortul
internaţional de constituire şi formare a Armatei Naţionale Afgane (ANA).
Această structură militară, în cei opt ani de misiune s-a numit „Detaşamentul
ANA TRAINING” şi a avut misiunea principală de instruire a militarilor
afgani. Din punct de vedere numeric, detaşamentul a suferit pe parcursul timpului unele modificări, în sensul reducerii efectivelor de la 50 de militari câţi
au fost la început, până la aproximativ 30 de militari, în anul 2010. Până în
anul 2009, detaşamentul a acţionat în cadrul Operaţiei „Enduring Freedom”,
iar din anul 2009 îl regăsim în cadrul ISAF (Forţa Internaţională de Asistenţă
şi Securitate).
Începând cu anul 2009, NATO îşi intensifică eforturile de pregătire a
ANSF (Afghan National Security Forces) prin preluarea unor responsabilităţi
de la Operaţia „Enduring Freedom” şi transferarea acestora la misiunea proprie de instruire din Afganistan, NTM-A (NATO Training Mission in
Afghanistan). NTM-A pune bazele instruirii formale a militarilor şi poliţiştilor afgani, reînfiinţând instituţiile militare de învăţământ afgane. În acest context, nevoia de instructori şi mentori pentru pregătirea şi perfecţionarea ANSF
a devenit tot mai mare.
Situaţia specifică din teatrul de operaţii a impus revederea strategiei pentru Afganistan şi s-a considerat că a sosit timpul, ca începând cu anul 2011, să
aibă loc transferul responsabilităţii pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii
Afganistanului, de la Forţele Coaliţiei (FC) la Forţele de Securitate Naţionale
Afgane (Afghan National Security Forces - ANSF), dar lucrul acesta nu era
uşor de planificat şi realizat în lipsa unei armate şi a unei poliţii constituite,
echipate, dotate, antrenate şi credibile.
În anul 2010 România îşi asumă responsabilitatea de a participa cu noi
efective la eforturile Alianţei în Afganistan, prin participarea la NTM-A cu trei
echipe de instructori pentru Şcoala afgană de subofiţeri, pentru Şcoala afgană
de blindate şi pentru Batalionul afgan de instruire pentru funcţii specializate. În
luna ianuarie 2011, cele trei echipe de instructori au fost introduse în teatrul de
operaţii din Afganistan, în compunerea Detaşamentului „ANA TRAINING”.

La
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Militarii români au misiunea de a instrui structuri militare afgane sau de
a consilia instructorii afgani în formarea ANA în specialităţi militare diferite:
artilerie terestră, comunicaţii, auto, tancuri, infanterie, medical, logistică, personal, dar şi de stat major, în conformitate cu prevederile Doctrinei ANA.
Lucrând direct cu militarii afgani, în ţara lor şi în mediul cultural propriu,
schimburile interculturale au loc zilnic, iar comunicarea interculturală a devenit o necesitate. Comunicarea interculturală în această misiune prezintă unele
limite; limite determinate, pe de-o parte, de cerinţele misiunii, iar pe de altă
parte, de militarii afgani şi mediul cultural specific.
Lista cu cerinţele esenţiale ale misiunii stabileşte nevoile de instruire
pre-dislocare a militarilor români în ţară. Pregătirea de specialitate, culturală
şi lingvistică se execută în Centrele de instruire ale armelor şi specialităţilor
militare, în cadrul unui program de pregătire, structurat pe module, pe durata
a aproximativ trei luni, unde se reactualizează cunoştinţe, se transmit altele
noi şi se formează şi perfecţionează deprinderile metodice necesare funcţiei
de instructor sau consilier.
Cunoaşterea culturii afgane şi a elementelor comunicării interculturale
nu se poate însuşi la perfecţie în ţară sau numai în sala de clasă. Competenţele
interculturale şi cele lingvistice necesare unui militar din cadrul detaşamentului român au fost stabilite pe baza cerinţelor misiunii şi a experienţei dobândite anterior. Limba este o barieră în comunicarea de orice fel, dar mai ales în
comunicarea interculturală. Clasele şi subunităţile militare afgane, din punct
de vedere etnic sunt foarte bine echilibrate, respectând, în principiu, proporţia existentă la nivel naţional. Multilingvismul acestor clase presupune existenţa a cel puţin doi interpreţi, unul pentru limba pashtu, iar altul pentru limba
dari. Pentru transmiterea cunoştinţelor teoretice, dar şi pentru formarea
deprinderilor practice sunt folosiţi interpreţi afgani care traduc din limba
engleză în limba pashtu şi dari. Pierderile de conţinut şi sens sunt mari, plus
că nu există niciodată certitudinea că ceea ce s-a spus a fost bine înţeles de
translator şi că ce el a tradus în pashtu sau dari mai păstrează 50% din conţinutul mesajului iniţial.
Militarii afgani şi mediul cultural specific Afganistanului influenţează
procesul de instruire şi comunicarea interculturală, în teatrul de operaţii.
Afganii sunt adepţi ai Islamului, rugăciunile zilnice, tabu-urile culturale, obiceiurile şi simbolurile specifice, sărbătorile religioase trebuie respectate de
instructorii şi consilierii români. Forma de comunicare de bază este cea orală,
cea mai mare parte dintre ei fiind analfabeţi. Şi nu în ultimul rând, afganii nu
octombrie, 2011
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sunt chiar foarte punctuali, se prezintă cu întârziere la clasă sau la locul de
instrucţie, sau nu vin deloc.
În domeniul educaţiei, în general, problema cea mai mare cu care se confruntă Afganistanul o reprezintă analfabetismul, lucru recunoscut şi adesea
subliniat de membrii NTM-A, care au responsabilităţi directe în formarea şi
dezvoltarea Forţelor de Securitate Naţionale ale Afganistanului (ANSF). Rata
analfabetismului în Afganistan la mijlocul anului 2011 era de 78%, cauza
principală a acestui fenomen fiind cei peste 30 de ani de război care au dus la
distrugerea şcolilor, la dispariţia corpului profesoral, a sistemului de învăţământ în general. Situaţia se reflectă în mod direct şi în special asupra generaţiei tinere, incapabile să scrie şi să citească.
Rata analfabetismului diferă foarte mult între zonele urbane şi zonele
rurale, în cazul acestora din urmă procentul fiind foarte mare. De asemenea, o
diferenţă evidentă se poate observa între populaţia de sex masculin şi populaţia de sex feminin, rata analfabetismului fiind mult mai mare în cazul populaţiei de sex feminin, cauza principală fiind de ordin cultural, şi anume accesul
femeilor la educaţie şi la viaţa socială în general, specifică societăţii afgane.
Cea mai înaltă rată a alfabetismului a fost identificată în zona Kabul,
58% bărbaţi şi 42% femei, iar cea mai scăzută rată a acestuia a fost determinată în provincia Zabul, o medie de 5% din totalul populaţiei, din care 9% bărbaţi şi 1% femei. În consecinţă, în această provincie unde marea majoritate a
forţelor militare române sunt dislocate, este aproape imposibilă găsirea unui
recrut care să ştie să scrie şi să citească.
Analfabetismul influenţează starea de securitate din mai multe puncte de
vedere. În primul rând împiedică personalul armatei şi poliţiei să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu. Spre exemplu, un militar analfabet nu va putea
să citească o hartă, iar un poliţist analfabet nu va putea scrie un raport sau nu
va putea identifica un vehicul suspect. În al doilea rând, pregătirea militarilor
analfabeţi va trebui orientată spre îndeplinirea unor obiective specifice minime. În al treilea rând, o instruire avansată nu este posibilă a se realiza fără a
cunoaşte scrisul şi cititul. În lipsa soldaţilor alfabetizaţi, construcţia şi dezvoltarea unei armate şi a unei poliţii moderne, pur şi simplu, devine imposibilă.
Conducerea Diviziei Educaţie a NTM-A a identificat încă de la începutul activităţii sale această importantă limitare, ceea ce a determinat, la nivelul
misiunii, conceperea şi dezvoltarea unui program de alfabetizare a membrilor
ANSF, militarii şi poliţiştii fiind obligaţi să urmeze, pentru început, cursuri de
alfabetizare în propriile unităţi.
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NTM-A a angajat, în ultima parte a anului 2010, peste 1 000 de instructori care să vină în sprijinul formării armatei afgane şi peste 318 instructori în
sprijinul formării poliţiei acestei ţări. Se estimează că în perioada imediat
următoare, peste 700 de instructori noi să fie recrutaţi. Toţi aceşti instructori
sunt de naţionalitate afgană, una dintre condiţiile obligatorii fiind aceea de a
fi absolvent cel puţin de liceu şi să deţină un certificat eliberat de Ministerul
Educaţiei Afgan, ca urmare a promovării unor cursuri şi examene specifice.
Până la sfârşitul lunii ianuarie 2011, mai mult de 2 500 membri ai ANSF
au absolvit programul de alfabetizare. Ca urmare, în baza unui certificat de
absolvire eliberat de Ministerul Educaţiei, aceştia sunt eligibili pentru a urma
un program superior de instruire.
Instruirea a mii de membri analfabeţi ai ANSF este o mare provocare atât
pentru guvernul afgan, cât şi pentru NTM-A. Oficialităţile civile şi militare
afgane de la Kabul, dar şi conducerea NTM-A, văd programul de alfabetizare ca fiind unul dintre cei mai importanţi piloni pentru formarea unei noi
societăţi afgane. NTM-A se aşteaptă ca acest program de alfabetizare să contribuie nu numai la creşterea securităţii şi stabilităţii Afganistanului; mai mult
decât atât, să aibă repercusiuni vizibile şi pozitive în dezvoltarea societăţii
afgane. Atunci când soldaţii şi poliţiştii vor renunţa la uniformă şi se vor reîntoarce la viaţa civilă, procentul de alfabetizare a populaţiei, în ansamblu, va
creşte şi va avea un efect mult mai benefic decât se poate imagina.
Sumarul ameninţării la adresa securităţii Afganistanului poate fi sintetizat după cum urmează: din totalul de 35 de provincii, 17 dintre acestea sunt
considerate ca având un nivel de ameninţare scăzut, fără activităţi teroriste
semnificative, patru regiuni prezintă un nivel de ameninţare mediu, cu activităţi teroriste sporadice, care pot fi gestionate de poliţia locală, iar 13 sunt
puternic afectate de acţiunile teroriste care presupun lupte împotriva teroriştilor. În anul 2010, ANP a suferit puternice pierderi, peste 1 400 de poliţişti
ucişi şi mai mult de 2 500 de răniţi.
Actuala structură a ANP cuprinde aproximativ 110 000 poliţişti. Se estimează că, până în octombrie 2011, personalul ANP (Afghan National Police)
va depăşi 140 000, astfel încât până în octombrie 2013 să ajungă la 160 000.
Situaţia prezentă, caracterizată de instabilitate, solicită forţe suplimentare şi
bine antrenate, flexibile şi în măsură să desfăşoare acţiuni de contrainsurgenţă.
Viziunea Guvernului Republicii Islamice a Afganistanului este ca peste
cinci ani populaţia ţării să poată aprecia poliţia ca fiind onestă, devotată şi
imparţială, garanta respectării legii şi securităţii Afganistanului. Pentru atinoctombrie, 2011
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gerea acestor obiective, Afganistanul şi partenerii săi internaţionali trebuie să
se concentreze asupra câtorva dimensiuni, în anii imediat următori: dezvoltarea, educaţia, instruirea şi lupta împotriva corupţiei.
ANP reprezintă o parte semnificativă a ANSF şi joacă un rol foarte
important în asigurarea stabilităţii şi securităţii Afganistanului. Viitorul securităţii Afganistanului depinde foarte mult de pregătirea, profesionalismul şi
încrederea populaţiei afgane faţă de ANP. Strategia privind ANP pentru următorii cinci ani conţine o viziune ambiţioasă şi obiective de îndeplinit pe termen lung pentru formarea unei forţe poliţieneşti antrenate şi echipate corespunzător, în scopul asigurării protecţiei populaţiei, apărării împotriva insurgenţilor, asigurării aplicării şi respectării legii, protecţiei vieţii şi proprietăţii,
şi nu în ultimul rând, prevenirii şi descoperirii crimei de orice fel.
Reforma dorită, asigurarea stabilităţii şi securităţii Afganistanului, va
dura mulţi ani pentru ca aceasta să producă efecte, iar rezultatele să fie vizibile. Acest proces de reformă poate fi comparat cu un „maraton”, şi nicidecum cu un „sprint”. În concepţia aliaţilor, obiectivul principal al reformei îl
reprezintă însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare desfăşurării, fără asistenţă şi sprijin, a tuturor activităţilor cu implicaţii directe în
domeniul educaţiei şi instruirii, aplicării şi respectării legilor, securităţii frontierelor; combaterea producerii, consumului şi traficului de droguri şi tranziţia la democraţie.
Contribuţia naţională la misiunile de stabilitate şi sprijin s-a redus în
unele teatre de operaţii, cum ar fi cele din Balcani şi Irak, dar continuă să
devină tot mai însemnată în Afganistan, iar misiunile militarilor români să fie
mult mai complexe, diversificate şi diferite de la o zi la alta. Specificul misiunilor actuale variază, de la cele de tip combat, la cele de instruire şi consiliere. Această multitudine de misiuni presupune un contact aproape permanent
cu militarii afgani, cu populaţia civilă afgană, cu liderii locali şi regionali, formali sau informali.
Particularităţile culturale dau specificitate misiunii militarilor români
pentru instruirea şi consilierea ANA. Cunoştinţele însuşite şi deprinderile
dobândite pe timpul pregătirii în ţară sunt necesare, dar nu suficiente.
Atitudinile şi comportamentele specifice interculturalităţii, înţelegerea,
acceptarea, toleranţa, relativismul cultural vor trebui să completeze modelul
instructorului şi consilierului NTM-A în viitorul foarte apropiat.
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resurselor pentru apărare
în planificarea şi
organizarea operaţiilor
forţelor terestre în
context aliat
COLONEL IULIAN CRISTACHE*
COLONEL (R) PROF. UNIV. DR. ALExANDRU BABOŞ**

Abstract
Problem of ensuring defense resources in support of Land Forces
structures that perform missions in theaters of operations with coalition or NATO forces is a priority for the Resources structure of the
Land Forces Staff. Harmonious combination of all activities, necessary for the main human, material and financial resources ensuring, yet
from the formation and training, joint requires a constant effort not
only from running mission structure, but also from the logistical structures they serve. We found, in our own work, that is consumed, during
this period, most material resources, in parallel with a line of intense
human activity.
*Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti.
**Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
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The importance of these activities has led us to present, in what
follows, some features on providing resources for the defense, during
the planning and organization of missions in theaters of operations.
Cuvinte-cheie: resurse pentru apărare, particularitatea constituirii
pachetului de forţe, particularitatea alocării şi utilizării resurselor.

ontextul lumii contemporane în care trăim şi evoluţia „fenomenului
război”, cea mai acută manifestare a acţiunilor militare, au impus şi
României adoptarea măsurilor de restructurare şi modernizare a armatei sale şi,
în corelaţie cu acest proces, redefinirea misiunilor şi reconsiderarea concepţiei
de întrebuinţare a acesteia în diferite stări (pace, criză, război) şi niveluri ale
luptei armate. Trecerea de la o armată de „cazărmi” implică un proces de restructurare dureros, în special când ne afectează ca indivizi, dar absolut necesar
pentru a nu fi aruncaţi din istorie şi, mai ales, datorită faptului ca viitorul va fi
al puterii armate prin dinamism şi forţă, prin inteligenţă, utilizându-se, de asemenea, prevederea şi anticiparea ca factori de bază ai realităţii lumii contemporane.
România, ca stat membru NATO, trebuie să dispună de structuri pregătite pentru dislocare, ca parte a unei forţe de coaliţie, într-un teatru de operaţii
unde se desfăşoară acţiuni militare. În acest sens, conform unui grafic bine stabilit, în baza aprobării ministrului apărării naţionale şi la ordinul şefului
Statului Major al Forţelor Terestre, se iniţiază şi desfăşoară activităţile de pregătire şi desfăşurare a forţelor în teatrele de operaţii. Prin participarea directă
şi indirectă la acest tip de activităţi, am identificat unele particularităţi de susţinere caracteristice perioadei de planificare şi organizare a operaţiilor Forţelor
Terestre în context aliat, dintre care cele mai importante sunt: cadrul legal
necesar participării la misiuni în afara teritoriului statului român; conducerea
forţelor; constituirea pachetului de forţe; alocarea şi utilizarea resurselor de
apărare.

C

Consideraţii generale privind
participarea Forţelor Terestre
la misiuni în afara teritoriului
naţional
Fizionomia operaţiilor militare din secolul xxI poate fi anticipată pornind de la realităţile secolului xx şi de la evoluţiile previzibile în mediul strategic de securitate, incluzând aici tendinţele de dezvoltare ale tehnologiilor şi

200

www.rft.forter.ro

Particularităţi ale utilizării resurselor pentru apărare
în planificarea şi organizarea operaţiilor forţelor terestre în context aliat

implicaţiile lor asupra forţelor armate. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem
importanţa crucială a calităţii forţelor armate ce vor fi destinate executării viitoarelor operaţii.
Pe baza capacităţilor actuale în domeniul conducerii forţelor, în următorii
ani vor fi dezvoltate patru concepte operaţionale: manevra dominantă, angajarea precisă, protecţia multidimensională, logistica focalizată3. Aplicarea acestor patru concepte operaţionale de către o forţă armată robustă şi de înaltă calitate îi va da acesteia posibilitatea de a domina un adversar în toate tipurile de
operaţii militare. Această dominaţie totală4 va fi caracteristica esenţială necesară forţelor armate pentru obţinerea victoriei în secolul xxI.
Considerăm că există şase elemente necesare transformării conceptelor
operaţionale în capacităţi operaţionale: oamenii, conducerea, doctrina, educaţia şi instrucţia, structura organizatorică, dotarea. Fizionomia viitoarelor operaţii accentuează sursa fundamentală de putere a forţelor armate – oamenii.
Aceştia, prin capacităţile de analiză şi sinteză şi puterea de decizie, vor asigura succesul forţelor angajate în acţiunile militare.
Pe măsură ce forţele armate vor evolua pentru a face faţă viitoarelor provocări, vor exista suficiente elemente ale mediului de securitate, a căror evoluţie va avea un puternic accent de continuitate. Printre aceste elemente se află
interesele şi obiectivele naţionale, misiunile şi conceptele strategice de întrebuinţare a forţelor armate, precum şi „nevoia” de calitate a forţelor armate în
detrimentul cantităţii. În următorii douăzeci de ani este puţin probabil să asistăm la schimbări profunde ale acestor elemente ale mediului de securitate.
Particularitatea executării misiunilor în teatrele de operaţii de către
Armata României şi, implicit, de către structuri din Forţele Terestre, constă în
faptul că sunt reglementate de o legislaţie distinctă, iar anual structurile care
execută aceste misiuni sunt stabilite prin memorandum avizat de Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării, aprobat de preşedintele ţării şi de Parlamentul
României.
Participarea la misiuni în afara teritoriului statului român este reglementată atât prin lege, cât şi prin ordine şi dispoziţii ale ministrului apărării naţionale şi ale şefului Statului Major General.
Conform Legii nr.42 din 15.03.2004 privind participarea forţelor armate
la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în „Monitorul Oficial
al României”, Partea I, nr.242 din 18.03.2004, forţele armate pot participa la
următoarele tipuri de misiuni în afara teritoriului statului român: de apărare
colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, exerciţii comune sau individuale, ceremoniale.
Ministerul Apărării Naţionale, conform obligaţiilor asumate de România
prin tratate, acorduri şi înţelegeri internaţionale, înaintează, până la data de 30
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iunie a fiecărui an, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, propunerile de forţe
şi mijloace care pot fi puse la dispoziţie în anul următor pentru a participa la
primele patru tipuri de misiuni.
Participarea propriu-zisă a forţelor armate la misiunile amintite are loc
după ce propunerea primului-ministru şi consultarea Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării primeşte aprobarea preşedintelui României. Despre decizia
luată, preşedintele informează Parlamentul.
Particularitatea conducerii forţelor rezultă din faptul că după pregătirea
structurilor pentru misiune de către Statul Major al Forţelor Terestre, această
activitate se transferă Centrului de Conducere Operaţională (CCO), care exercită Comanda operaţională (OPCOM) asupra acestor structuri. După realizarea
acestui transfer, Statul Major al Forţelor Terestre execută numai misiuni administrative în sprijinul structurilor care execută misiuni în teatrele de operaţii.
Statul Major General răspunde de pregătirea şi conducerea structurilor
militare şi a personalului care participă la operaţii/ misiuni în afara teritoriului
statului român. Astfel, şeful Statului Major General exercită comanda deplină
(Full Command) asupra structurilor militare şi personalului participant.
Statul Major General, prin Direcţia Operaţii, exercită conducerea operaţională a structurilor militare şi a personalului participant, precum şi coordonarea structurilor din compunere şi subordine, cu atribuţii în planificarea pe termen scurt, instruirea şi sprijinul logistic privind participarea la misiuni în afara
teritoriului statului român.
Centrul de Conducere Operaţională (CCO) exercită Comanda operaţională (OPCOM) asupra tuturor structurilor militare şi personalului participant, cu
excepţia structurilor subordonate Direcţiei Informaţii Militare şi a echipelor/
ofiţerilor de legătură la comandamentele aliate.
Statele majore ale categoriilor de forţe armate exercită controlul administrativ (Administrative Control - ADMINCON) asupra structurilor militare participante.
Comandamentul Logistic Întrunit exercită controlul administrativ
(ADMINCON) asupra elementelor de sprijin naţional (National Support
Elements – NSEs) dislocate în teatrul de operaţii (TO).
Reprezentantul naţional (Senior National Representative – SNR) în teatrul de operaţii menţine legătura, coordonează şi integrează activitatea comandanţilor contingentelor naţionale (National Contingent Commander – NCC),
precum şi a structurilor militare şi a personalului participant.
Controlul naţional semnifică dreptul României de control propriu asupra
forţelor pe care le-a destinat îndeplinirii misiunii.
Particularitatea constituirii pachetului de forţe constă în faptul că activitatea este reglementată de ordine şi dispoziţii ale ministrului apărării naţionale,
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Statului Major General şi Statului Major al Forţelor Terestre, prin care sunt stabilite modalităţile de selecţie a personalului şi instruirea acestuia într-o formă
specifică şi necesară pregătirii pentru misiuni în teatrele de operaţii.
Conform algoritmului specific de pregătire şi dislocare, structura nominalizată pentru misiune parcurge mai multe etape de pregătire a acesteia. Astfel,
pregătirea structurilor din Forţele Terestre în vederea participării la operaţii în
afara teritoriului naţional comportă, în principiu, două faze principale:
• în ţară (înainte de dislocare) - activitate care începe cu aproximativ şase
luni înainte de data dislocării în teatrul de operaţii;
• în raionul de dislocare din teatrul de operaţii.
În prima fază, faza de operaţionalizare structurală şi acţională, se desfăşoară următoarele activităţi: selecţia personalului şi instrucţia pentru misiune.
Selecţia personalului se face, de regulă, din unitatea nominalizată să participe la misiune sau din unităţi aparţinând marii unităţi din care aceasta face
parte. În cazul în care personalul selectat nu este suficient, selecţia se face şi
din alte structuri ale Forţelor Terestre. Baza de selecţie o constituie personalul
din structura nominalizată, încadrarea acestuia pe funcţiile de la pace, asigurându-se astfel coeziunea necesară unităţii (subunităţii) şi, implicit, a întregii
structuri dislocate în teatru. La misiune va participa unitatea constituită, avându-se în vedere specificaţiile statului de organizare pentru misiune.
Selecţionarea personalului se face în baza următoarelor probe: vizită
medicală, testare psihologică, testare psihotehnică a şoferilor şi a mecanicilor
conductori, educaţie fizică, cunoaşterea limbii engleze, pregătire de specialitate.
Personalul selecţionat şi încadrat conform statului de organizare pentru
misiune parcurge un program de pregătire specific, care durează, de regulă, trei
luni. Programul de pregătire a personalului cuprinde instrucţia individuală şi
cea colectivă, preponderent practică, pe cât posibil adaptată zonei geoclimatice în care urmează să se desfăşoare misiunea. Perioada de pregătire se încheie
cu evaluarea statică şi acţională a întregii structuri.
La solicitarea partenerului străin sau a părţii române este posibil ca, pe
durata perioadei de pregătire pentru misiune, să se desfăşoare şi activităţi
comune cu echipe (structuri) de specialişti străini, cu scopul de a orienta, particulariza sau sprijini activitatea comandanţilor şi instructorilor.
Evaluarea pregătirii misiunii şi instruirii cuprinde: autoevaluarea structurii, verificarea de către eşalonul superior şi aprecierea dată de Statul Major al
Forţelor Terestre. Autoevaluarea se desfăşoară pe toată durata perioadei de pregătire a misiunii.
Obiectivul pregătirii personalului şi a unităţilor constă în realizarea nivelului de operaţionalizare pentru executarea întregii game de acţiuni militare
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conform cerinţelor teatrului de operaţii, cu caracter terestru şi aeropurtat, în
orice zonă şi pe orice direcţie, independent sau întrunit cu celelalte categorii de
forţe armate, în situaţia participării în structurile multinaţionale din cadrul
NATO, sub mandat ONU, UE şi OSCE.
Pregătirea trebuie să asigure întregului personal cunoştinţele de bază privind înţelegerea concepţiei şi a naturii viitoarelor acţiuni ce urmează să le desfăşoare în teatrul de operaţii.
Scopul pregătirii este ca întregul personal şi toate unităţile să înţeleagă
contextul legal al misiunii ce urmează să se desfăşoare. Aceasta include statutul legal al forţei şi statutul personalului.
Personalul din toate unităţile trebuie să aibă cunoştinţe şi să-şi dezvolte
abilităţile necesare pentru a demonstra un comportament corect, ca participant
la o forţă imparţială, demnă de încredere. De asemenea, trebuie să conştientizeze faptul că transparenţa este unul dintre elementele principale ale operaţiilor multinaţionale.
Pregătirea furnizează personalului date despre aspectele istorice, culturale şi politice ale conflictului, despre teren, clima şi infrastructura zonei. În plus,
pregătirea trebuie să asigure cunoaşterea organizaţiilor internaţionale şi nonguvernamentale implicate în zona misiunii. Mai mult, orientarea include date
despre părţile beligerante şi alte părţi implicate în conflict, situaţia la zi a stării operative, cum ar fi datele despre administraţia civilă din zona misiunii.
Întregul personal trebuie să înţeleagă mandatul misiunii, concepţia operaţiilor, regulile de angajare. De asemenea, personalul trebuie să fie familiarizat
cu modul de acţiune pentru stările de alertă şi cu elementele de recunoaştere a
armamentului, minelor, vehiculelor şi a echipamentului folosit în zona misiunii.
Pe lângă pregătirea personalului, o altă latură esenţială este pregătirea
corespunzătoare a tehnicii şi echipamentelor care sunt în înzestrarea structurii
ce urmează a se disloca. La această activitate, pe lângă personalul specializat al
structurii, participă şi alţi factori responsabili din cadrul eşaloanelor superioare.
Particularitatea alocării şi utilizării resurselor constă în faptul că activitatea reprezintă obiectivul prioritar al Statului Major al Forţelor Terestre pentru
realizarea căruia sunt alocate resursele financiare şi materiale necesare îndeplinirii acestuia.
Capacitatea de susţinere logistică a forţelor desfăşurate în teatrele de operaţii şi posibilitatea de a le menţine la o putere de luptă adecvată sunt la fel de
importante ca şi capacitatea de a desfăşura trupe. În anumite circumstanţe, mai
ales dacă conflictul se prelungeşte dincolo de perioada planificată iniţial, este
mai costisitoare şi mai complexă. Susţinerea logistică reprezintă un complex
de măsuri şi activităţi planificate şi desfăşurate, într-o concepţie unitară, pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare pregătirii şi ducerii operaţiilor
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multinaţionale. Scopul susţinerii logistice este de a asigura forţele luptătoare cu
tehnică, materiale şi servicii necesare desfăşurării neîntrerupte a acţiunilor
întrunite, în locurile şi cantităţile stabilite. Susţinerea logistică este parte integrantă a planificării, pregătirii şi desfăşurării operaţiilor multinaţionale.
Concepţia privind susţinerea logistică a unei forţe destinată să participe la
operaţii multinaţionale trebuie să: degreveze structurile luptătoare de responsabilităţile privind logistica trupelor; asigure un flux informaţional coerent;
realizeze circuite de susţinere logistică continue şi eficace; asigure execuţia
descentralizată şi specializată.
Susţinerea logistică a misiunilor multinaţionale cuprinde două faze
(etape) distincte: suportul logistic şi sprijinul logistic.
Realizarea susţinerii logistice presupune:
a) planificarea: aprovizionării; transporturilor logistice; mentenanţei; asistenţei medicale; resurselor financiare;
b) asigurarea: căilor de comunicaţii; cazării trupelor; tuturor facilităţilor
(hrană, echipament, petrecere timp liber, spălat lenjerie etc.).
Suportul logistic se efectuează în ţară şi se referă la asigurarea stocului de
materiale şi echipamente necesar detaşamentelor naţionale pentru şase luni de
acţiune în teatrul de operaţii.
Faza constituirii suportului logistic se realizează de către Statul Major al
Forţelor Terestre şi structurile subordonate, pe baza planurilor anuale de planificare logistică şi a planului de realizare a suportului logistic specific fiecărui contingent naţional. Pentru realizarea suportului logistic, Statul Major al Forţelor
Terestre, care pregăteşte toate contingentele participante în misiuni în afara teritoriului statului român, aplică două proceduri distincte pe tipuri de forţe, astfel:
– pentru forţe care încep misiunea într-un nou teatru de operaţii şi pentru
care se realizează un suport necesar pentru şase luni, de aproximativ 80-120 t
materiale, la care se adaugă tehnica specifică;
– pentru forţe care se rotesc şi pentru care se asigură un suport logistic de
circa 50-70 t materiale.
Sprijinul logistic se execută în teatrul de operaţii prin transporturi din ţară,
achiziţii locale şi consum din stocuri, şi constă în completarea cu materiale şi
echipamente necesare pe timpul desfăşurării acţiunilor. Repunerea în funcţiune a echipamentelor deteriorate/ distruse şi completarea pierderilor sunt
cuprinse în suportul logistic.
Sprijinul logistic este efectuat de Comandamentul Logistic Întrunit, cu o
contribuţie substanţială a Statului Major al Forţelor Terestre.
Suportul şi sprijinul logistic trebuie să asigure capacităţi logistice suficiente pentru a desfăşura şi susţine toate tipurile de forţe în mod eficient, în
toată gama de misiuni care se execută.
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În principiu, susţinerea logistică este determinată de: distanţă, durată, destinaţia susţinerii logistice, tipul susţinerii logistice.
Forţele participante la misiuni în teatrele de operaţii trebuie să aibă o
capacitate de susţinere logistică, care să le permită să ducă acţiuni militare
împreună cu partenerii de coaliţie. Această capacitate se bazează pe interoperabilitatea şi compatibilitatea susţinerii logistice. Susţinerea logistică este în
acest moment complexă şi costisitoare. Complexitatea susţinerii logistice este
amplificată şi de distanţa mare la care acţionează trupele, ca şi durata misiunilor, cantitatea mare de materiale şi servicii consumate, gradul avansat de uzură
al tehnicii.
Aprovizionarea cu tehnică şi materiale se face din depozitele Ministerului
Apărării Naţionale prin distribuiri şi redistribuiri, prin achiziţii de la agenţi
economici pe bază de licitaţii sau oferte, acţiune ce presupune cunoaşterea
legislativă şi proceduri internaţionale. Aprovizionarea cuprinde:
– stabilirea necesarului;
– lansarea cererii;
– desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor;
– contractarea;
– primirea-recepţia;
– depozitarea;
– conservarea în depozitare;
– repartiţia şi distribuţia;
– scoaterea din funcţiune, declasarea, casarea şi valorificarea bunurilor
materiale.
Mentenanţa tehnicii cuprinde:
– controlul tehnicii;
– testarea (diagnoza);
– întreţinerea tehnicii;
– clasificarea operaţională;
– recuperarea şi evacuarea;
– repararea tehnicii.
Mentenanţa este realizată prin personalul propriu sau prin contractări de
servicii de la societăţile producătoare ale tehnicii respective. Serviciile de mentenanţă a tehnicii sunt în curs de externalizare, tot mai mulţi specialişti civili
deplasându-se în teatrele de operaţii pentru întreţinerea tehnicii.
Întreţinerile tehnice se execută în ţară - pentru contingentele care urmează să fie introduse în teatrul de operaţii pe timpul pregătirii, şi în zona de operaţii – pentru contingentele aflate în teatrul de operaţii, pe timpul rotirii.
Contingentele aflate în teatrele de operaţii execută reparaţii cu forţele proprii.
Dacă aceste operaţiuni depăşesc competenţele formaţiunilor de reparaţii pro-
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prii, tehnica şi armamentul se repară în ţară sau de către echipe specializate trimise din ţară.
Asistenţa medicală şi de sănătate este primordială în generarea şi conservarea capacităţii de acţiune a forţei. Aceasta se realizează prin selecţia, controlul şi pregătirea forţei, prin folosirea medicinii preventive pentru a diminua
pierderile în afara luptei, prin asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru cei
bolnavi sau răniţi. Activitatea de asigurare bugetară şi finanţare a misiunilor în
teatrele de operaţii începe, practic, din anul anterior misiunii, odată cu elaborarea proiectului de buget.
În baza memorandumului de aprobare a forţelor şi mijloacelor Armatei
României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român, aprobat de Parlament, a prevederilor statelor de organizare şi a celorlalte prevederi legale în vigoare, se întocmesc notele de fundamentare a cheltuielilor necesare susţinerii pregătirii, organizării şi participării
structurilor la acest gen de misiuni.
Suma tuturor notelor de fundamentare, deoarece pentru fiecare structură
se întocmeşte câte o notă de fundamentare distinctă, se constituie în costurile
pentru susţinerea misiunilor în teatrele de operaţii şi se introduc în proiectul
Programului Major Forţe Terestre şi în proiectul de buget al Forţelor Terestre
pentru anul următor.
Resursele financiare necesare participării forţelor armate la misiuni în
afara teritoriului român se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Forţelor
Terestre. Din sumele aprobate pentru participarea la misiune se finanţează
cheltuielile determinate de pregătirea misiunii în ţară şi executarea acesteia în
zona de operaţii. Cheltuielile principale sunt: deplasarea forţelor, achiziţii tehnică şi echipament, asigurarea mentenanţei, selecţie şi vizită medicală, încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi tehnică, evacuarea medicală
a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din teatrul de operaţii,
procurarea materialelor din teatrul de operaţii, repatrierea şi înhumarea personalului decedat, despăgubirea forţelor pentru pagubele produse, alte cheltuieli.
Fundamentarea cheltuielilor şi alocarea fondurilor financiare se fac pentru următoarele naturi de cheltuieli:
• generarea şi operaţionalizarea forţei, în funcţie de cerinţele misiunii;
• salarii/ drepturi financiare;
• transportul personalului şi materialelor din ţară în teatrul de operaţii;
• suportul şi sprijinul logistic: achiziţii pe plan local, în teatrul de operaţii
(carburanţi, hrană, utilităţi, piese de schimb şi accesorii), achiziţii din ţară,
transportul materialelor în ţară, transportul personalului participant la conferinţele de planificare, evaluarea contingentelor, controlul şi inspecţiile în teatrul
de operaţii;
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• transportul personalului şi materialelor din teatrul de operaţii în ţară;
• recuperarea personalului şi refacerea forţei.
Referitor la recuperarea personalului şi refacerea forţei, la nivelul Forţelor
Terestre (garnizoane, unităţi etc.) funcţionează asociaţii, care acţionează în sprijinul familiilor, în spiritul coeziunii şi ataşamentului între familiile de militari.
Particularitatea acestui tip de sprijin familial este dată de faptul că militarii angajaţi în misiuni sunt militari activi, acţionează în componenţa unor structuri multinaţionale, sunt selecţionaţi pe baza unor teste medicale şi psihologice performante. Pe timpul pregătirii misiunii şi pe timpul deplasării acestora în
teatrul de operaţii, legătura cu familia este realizată cu mijloacele armatei.
În concluzie, putem afirma că, din punct de vedere al alocării resurselor
financiare şi după executarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, în etapele de planificare şi organizare a operaţiilor forţelor terestre în context aliat, acestea înregistrează cel mai înalt nivel. În această perioadă se achiziţionează echipamentul şi tehnica necesară, se verifică, repară şi vopseşte tehnica militară existentă şi se realizează stocurile de materiale conform normelor. De asemenea, se
alocă şi utilizează fondurile financiare necesare executării vizitei medicale şi a
exerciţiilor de instruire şi pregătire pentru misiune.
Cert este că pentru a reuşi să-şi îndeplinească misiunile din teatrele de
operaţii, structurile desemnate trebuie să parcurgă un amplu şi temeinic program de pregătire militară, care să le asigure tuturor militarilor deprinderile
necesare utilizării armamentului din dotare, curajul de care trebuie să dea
dovadă în confruntările cu inamicul, dar şi modalităţile de a coopera cu militarii din celelalte armate aliate.
În paralel cu acest proces de pregătire are loc o intensă activitate de asigurare tehnico–materială, constând în dotarea cu tehnică şi armament, conform
statului de organizare, asigurarea echipamentului şi uniformelor specifice
zonei climatice unde se execută misiunea, dar şi verificarea medicală pentru
asigurarea unei stări de sănătate corespunzătoare îndeplinirii misiunii.
De asemenea, în cadrul instruirii, militarii sunt informaţi cu privire la tradiţiile populaţiei locale, date despre climă, relief, condiţii specifice regiunii,
pericole cu care se pot confrunta, li se prezintă filme documentare şi lecţii învăţate din misiunile anterioare ale structurilor Armatei Române sau ale aliaţilor.
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Abstract
Geopolitic and geostrategic environment evolution at global
level reveals the necessity for the military logistic enviroment to „borrow” strategy from the civil environment, as it also happened in other
historic moment. Logistics and the Romanian military logistic system
have undergone an important effort of improvement (regarding structural and conceptual level) compared to NATO and EU members, as
the communication channel with these members won’t dissappear. In
this regard, one of the fields that arouses interest and causes rapid
adjustment is SCM, the one that created a new perspective, towards
the economic civil environment within NATO. Taking into account the
latest transformations, within the economic environment, SCM brings
directions to the Romanian military system level, acting for the two
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most important components, production of common use goods needed
by the army and their delivery to the beneficiaries (combat forces).
Cuvinte-cheie: sistem logistic, aprovizionare, management,
transport militar.

voluţiile mediului geopolitic şi geostrategic existent la nivel global
arată, mai mult ca niciodată înainte, că este nevoie ca mediul militar logistic să se „inspire” din cel civil, la fel cum acesta a făcut-o într-o altă
perioadă istorică.
Pentru ţara noastră, aderarea la NATO şi UE a însemnat mai mult ca oricând un efort imens de adaptare „din mers” la realităţile existente la nivelul
celor două organizaţii. Logistica şi sistemul logistic militar românesc parcurg
de ceva timp un intens efort de transformare, în vederea ajungerii din urmă
(măcar la nivel conceptual şi structural) a statelor membre NATO şi UE, astfel încât să fie evitată situaţia de pierdere a interfeţei comunicaţionale cu aceste state. În acest sens, unul din domeniile care suscită interes şi impune readaptare rapidă este şi SCM-ul, cel care, în cadrul NATO, a creat o nouă orientare către mediul economic civil.
Tendinţele induse de SCM în mediul militar logistic s-au concentrat de
regulă „… asupra celor mai recente descoperiri ale coordonării fluxurilor de
materiale şi informaţii, mai precis ale SCM din domeniul sistemelor de planificare avansată, din domeniul informaticii numite SAP”1.
În sensul celor prezentate la alineatul anterior, trebuie remarcat faptul că,
progresele din ultimii zece ani de tehnologie informaţională (IT), cum ar fi sistemele de management al bazelor de date, sistemele de comunicaţii care permit
schimburile de date electronice (Electronic Data Echange/EDI) prin Internet,
precum şi metodele de rezolvare a unor modele cantitative mari cu ajutorul programelor matematice, oferă perspective nebănuite în planificarea şi controlul
fluxurilor logistice de-a lungul unor lanţuri logistice flexibile şi eficiente.
Având în vedere transformările survenite în ultima perioadă în mediul
economic, apreciem că SCM induce la nivelul sistemului militar românesc o
serie de direcţii de acţiune care trebuie să se manifeste pe cele două componente importante ale sale: producţia bunurilor de consum necesare armatei şi
distribuţia acestora la beneficiari (forţele combatante).
În cazul producţiei de bunuri destinate armatei, sistemul logistic militar
românesc ar trebui să se adapteze la noile direcţii de acţiune, care asigură o
funcţionare eficientă a SCM în mediul economic civil, după cum urmează:

E
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1. Planificarea în cadrul sistemului logistic depinde foarte mult de deciziile luate/elaborate la nivel politico-militar pentru achiziţia de produse noi
(tehnică şi echipamente esenţiale etc.), de modul în care se asigură fundamentarea planificării pe termen mediu şi lung. În aceste condiţii considerăm că se
impune o optimizare a reţelei de distribuţie printr-un nou proces de planificare a ofertei, prin realizarea sau cumpărarea tehnologiilor suport, prin simulare şi scenarii, respectiv prin pregătirea corespunzătoare a regulilor de achiziţie şi a procesului de decizie.
2. Prognoza cererii asigură una din cele mai importante direcţii de acţiune în adaptarea sistemului logistic militar la cerinţele NATO, în domeniul
SCM. Astfel, prin această direcţie de acţiune pot fi analizate deficienţele şi pot
fi revăzute oferta şi planurile de producţie, în mod periodic.
3. Procurarea asigură în baza unor indicatori de performanţă de tip, preţ,
calitate şi volum, profit - selecţia furnizorilor, analizarea performanţei lor.
Soluţia prevede reaprovizionarea automată a stocurilor şi transparenţa stocurilor returnate producătorilor, capabilităţi garantate şi impuse prin informaţii
între întreprinderea în cauză şi furnizorii respectivi.
4. Producţia contribuie la îmbunătăţirea proceselor de producţie prin asigurarea unui control sporit în spaţiile de producţie, verificarea continuă a
echipei de conducere a modului în care sunt dezvoltate resursele corespunzătoare funcţiilor de management. Un produs al producţiei este reprezentat de
managementul calităţii, care trebuie integrat în procesul abordat.
5. Distribuţia presupune, în primul rând, conceperea paleţilor de transport, achiziţia contractorilor (transportatorilor), optimizarea transporturilor şi
monitorizarea completă a procesului de transport (controlul de tranzit) pe
căile de comunicaţii. Printr-un proces adecvat de planificare se asigură optimizarea reţelei de distribuţie şi pot fi evaluate soluţiile existente în ceea ce priveşte depozitarea şi distribuţia.
6. Managementul activităţii de depozitare asigură identificarea în mod
corespunzător a materialelor aflate în depozitare/păstrare şi evaluarea specifică a stocurilor existente şi pe articole, localizarea depozitelor, soluţii pentru
optimizare.
7. Expedierea şi transportul acoperă toate procesele ce se referă la
bunuri, de la selectare şi ambalare până la încărcare şi transport. Planificarea
transportului efectiv şi funcţiile de procesare asigură această derulare a operaţiilor de expediere şi impune analizarea cheltuielilor, astfel încât să fie minimizate costurile.
octombrie, 2011
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8. Reaprovizionarea (replenishment-ul) vizează în mod deosebit obţinerea informaţiilor cu privire la stocurile existente şi solicitările de materiale
sosite de la trupe. În mediul economic civil, prognoza şi tehnicile de distribuţie, de tipul Managementului stocurilor aflate la dispoziţie (Vendor
Management Inventory/VMI), asigură comercianţilor capabilităţi să planifice
reaprovizionarea produselor lor până la detailist.
În mediul militar, readaptarea activităţii de aprovizionare/reaprovizionare trebuie să urmărească planificarea stocurilor în funcţie de stocurile de siguranţă, stabilirea frecvenţei de reaprovizionare, identificarea căilor şi modalităţilor de optimizare a activităţii, precum şi cooperarea în reaprovizionare
(sistemul logistic de tipul celui denumit – intercategorie de forţe etc.).
În opinia specialiştilor militari, SCM contribuie la îmbunătăţirea timpilor ciclului şi al tranziţiei bunurilor prin centrele de depozitare-distribuţie,
contribuie la dezvoltarea programelor de reaprovizionare continuă, asigură
reducerea inventarului ca rezultat al prognozei şi al transdepozitării, optimizarea surselor de reaprovizionare, a rutelor de transport şi, ceea ce este foarte
important, minimizează rezultatele hazardului în lanţul de aprovizionare.
Prin existenţa necesităţii de a avea acces la tehnologie de ultimă generaţie, SCM „obligă” întrucâtva mediul logistic militar românesc să continue şi
să accelereze demersurile începute şi nefinalizate din domeniul informaţional
(finalizarea Sistemului Informaţional Logistic/SIL).
Tehnologia informaţiei şi soluţiile software, vehiculate în mediul generat
de SCM „... oferă uneltele, vizibilitatea şi conectivitatea necesare facilitării
managementului aprovizionării, integrării şi optimizării”2.
Tehnologiile avansate şi noile aplicaţii software influenţează decisiv
multe aspecte ale logisticii din mediul militar. În acest sens, sistemul logistic
militar românesc încearcă să dezvolte cât mai rapid capabilităţile sale informaţionale, astfel încât să aibă acces la operaţiunile derulate prin intermediul
comerţului electronic, în ideea de a creşte nivelul de eficienţă graţie schimbului de informaţii, modificărilor structurale şi procesării automate a datelor.
Capabilităţile menţionate mai sus nu pot fi îmbunătăţite fără intensificarea dezvoltării rapide a factorilor tehnologici care să permită o mai bună filtrare a informaţiilor, cercetarea, refacerea stocurilor şi livrarea în timp real.
O ultimă tendinţă indusă de SCM în cadrul sistemului logistic românesc
este cea reprezentată de accesul tot mai consistent la comerţul electronic şi la
schimbul de informaţii între diverşi agenţi economici, care contribuie la o mai
bună coordonare a activităţii de management a stocurilor de materiale nece-
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sare armatei, reducerea la maximum a tendinţelor birocratice şi, nu în ultimul
rând, la fluxuri manageriale performante.
La momentul actual, multe dintre cataloagele electronice cu informaţii
economice pot fi accesate prin Internet. Capabilitatea sistemului logistic militar românesc de a tranzacţiona prin Internet contribuie la reducerea timpului
necesar pentru reaprovizionare, pentru contractarea diverselor servicii de
campanie, ceea ce contribuie la obţinerea unui sistem eficient de achiziţii şi
reaprovizionare.
Obţinerea vizibilităţii asupra produselor aflate în depozitare sau în tranzit, prin tehnologiile de identificare automată (Automatic Identification
Technology/ AIT) se poate obţine acum prin etichetele cu frecvenţe radio
(RFID), urmărirea prin satelit, codurile de bare etc. Creşterea vizibilităţii
bunurilor şi produselor aflate în depozitare, în tranzit sau în procesul de producţie au ca rezultat reducerea nivelului stocurilor, a timpului pentru lansarea
comenzilor şi a timpului de transport, conducând la îmbunătăţirea timpului de
reacţie către beneficiari.
Utilizarea tehnologiilor de identificare automată şi crearea unui sistem
modern de aprovizionare şi transport reprezintă o sursă credibilă şi exactă de
date privind personalul, unităţile şi materialele. Avantajul utilizării acestui sistem la nivelul sistemului logistic militar românesc ar fi că se permite şi facilitează colectarea datelor şi transmiterea către diverse puncte ale sistemului,
având şi rolul de a asigura îmbunătăţirea colectării datelor iniţiale, reducerea
timpului de procesare şi îmbunătăţirea acurateţei datelor. Utilizarea AIT asigură vizibilitate în timp util a echipamentelor şi entităţilor logistice, indiferent
dacă acestea se află în proces de achiziţie, în reparaţie, în depozitare sau în
tranzit şi de aceea este necesar să se aibă în vedere utilizarea lui în cadrul sistemului logistic militar românesc.
Pentru luptătorul modern este esenţial sprijinul cu informaţii privind elementele critice, pe câmpul de luptă. De aceea, se consideră că implementarea
unei capabilităţi de sprijin logistic de tip „end to end”3 prin integrarea tehnologiilor informaţiilor existente, a SIL, a deciziilor luate la toate nivelurile artei
militare, a echipamentelor pentru asigurarea vizibilităţii sunt neapărat necesare.
În concluzie, se consideră că SCM-ul „are o abordare holistică a aprovizionării, vizând întregul lanţ de aprovizionare de la furnizor, producător şi
până la soldat. Se consideră că viitorul logisticii în domeniul militar evoluează către o abordare integrată a aprovizionării, care are anumite similarităţi cu
cea din domeniul civil. Acest lucru va determina îmbunătăţirea capacităţii sisoctombrie, 2011
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temului logistic de a răspunde eficient la noile cerinţe, odată cu reducerea
semnificativă a mijloacelor fizice necesare susţinerii forţelor”4. În acest sens,
considerăm că prin eficientizarea managementului informaţional şi implementarea conceptelor, metodelor, procedurilor şi tehnicilor SCM, vor asigura
fluxuri logistice mai eficiente.

NOTE:
Florea, N., Clipa, C., Supply Chain Management. Introducere, bazele, edificiul,
originea şi istoricul SCM, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
ecr.valahia.ro/Simpozion_ECR.../15.15-15.25_N.Florea.doc., p.1.
2
Minculete, Ghe., Minculete, A., Abordări moderne ale managementului logistic,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009, p. 94.
3
Doctrina SUA pentru sprijinul logistic al operaţiilor întrunite, JP 4-0, p. II-4.
4
Minculete, Ghe., Op.cit., p. 99.
1
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Deplasarea strategică a
marii unităţi pusă la
dispoziţia NATO, într-un
teatru de operaţii
COLONEL GHEORGHE CRISTIAN*

Abstract
I think that is quite difficult to specify everything which belong
with the preparations and the introductions in the operations theater
from outside the national territory of a big unit, especially now when
changes occur in the content of military action, technological, scientific mutations, that help every solution to be moral overcomed right
from the finishing point but therefore it exists logistical planification
just to cut off as many unknown things as possible belongs.
Cuvinte-cheie: planificare, dislocare, deplasare, transport.

abordarea teoretică a raportului transport strategic/dislocare strategică se poate afirma că, în termeni generici, dislocarea reprezintă procesul prin care forţele sunt deplasate din locul de dispunere la pace,
în raionul destinat acţiunilor militare.
Dislocarea strategică include deplasarea marii unităţi pe teritoriul naţional, transportul strategic, recepţia, staţionarea şi mişcarea forţelor în teatrele
de operaţii.

În

*Structura Resurse din Statul Major al Forţelor Terestre.
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Deplasarea marii unităţi pe teritoriul naţional se concretizează în mişcarea acesteia din zona de staţionare la pace până la aeroporturile sau porturile
de îmbarcare/ambarcare. Transportul trupelor, echipamentelor şi materialelor
se poate realiza pe calea aerului, pe calea maritimă, pe calea ferată, rutier sau
chiar multimodal, adică într-o combinaţie a acestor modalităţi de transportare. Transportul strategic poate fi definit ca fiind deplasarea trupelor şi materialelor din porturile/aeroporturile de ambarcare/îmbarcare în cele de debarcare.
Operaţiile militare desfăşurate în ultimele două decenii au demonstrat că
soluţia optimă pentru realizarea transportului strategic al forţelor o reprezintă
metoda combinată, constând în deplasarea personalului pe calea aerului, şi a
echipamentelor şi materialelor pe calea maritimă şi aeriană.
Dacă navele necesare deplasării pe rutele maritime reprezintă generic
mijloace de transport strategic, vectorii destinaţi transportului strategic aerian
se pot grupa în categorii de capabilităţi funcţie de capacitatea fizică, volumul
de transport şi autonomia de zbor, adică distanţa pe care o pot acoperi fără
escală. Transportul marii unităţi, în special pe calea aerului, se poate realiza
într-una sau mai multe etape.
Prin transporturi se înţelege activitatea desfăşurată pentru a schimba
locul de dislocare al echipamentelor şi personalului, fiind parte componentă a
unei operaţii militare şi necesită capacităţi de sprijin ale mobilităţii, infrastructurii, controlul mişcării şi funcţii de suport. Transporturile cuprind întregul
spectru al infrastructurii necesar pentru transportul aerian, maritim şi pe uscat,
comanda şi controlul, precum şi echipamentele necesare pentru mişcarea forţelor şi resurselor spre şi în interiorul zonei de operaţii1.
Transporturile executate în cadrul unei operaţii multinaţionale depind de
o serie de factori, după cum urmează: zona geografică, disponibilitatea infrastructurii existente în zona de operaţii, priorităţile stabilite în executarea anumitor operaţiuni, tipurile de încărcătură, disponibilitatea resurselor, economia
şi eficienţa, restricţiile impuse de reglementări internaţionale, măsurile de asigurare a securităţii pe timpul transportului.
În funcţie de aceşti factori, transporturile se pot clasifica în două mari categorii:
• transporturi până la sau din zona de operaţii, care se execută, de regulă, prin grija ţării contribuitoare, aceasta trebuind să respecte acordurile referitoare la survol, aterizare, ancorare, tranzit, vamă, regim diplomatic;
• transporturi efectuate în interiorul zonei de operaţii, asigurate, de regulă, fie prin intermediul contingentelor naţionale, când se execută transporturi
de reaprovizionări, fie prin intermediul mijloacelor de transport ale brigăzii
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multinaţionale, atunci când se execută evacuări tehnice sau medicale, deplasări de trupe la distanţe mari şi care necesită un volum mare de mijloace de
transport, sau un ritm ridicat în realizarea transporturilor.
Militarii, echipamentele şi resursele trebuie să se deplaseze rapid şi în
cantităţi suficiente pentru a susţine operaţiunile, fapt ce presupune existenţa
unor capacităţi proprii de transport şi posibilitatea folosirii lor în timp real.
Capacitatea armatei de a disloca, susţine şi redisloca forţele destinate într-un
teatru de operaţii, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, constituie o condiţie esenţială şi o responsabilitate naţională pentru asigurarea credibilităţii
militare a României.
Capacitatea de dislocare, susţinere şi redislocare se rezumă, în ultimă
instanţă, la organizarea, înzestrarea şi pregătirea marii unităţi pentru îndeplinirea misiunilor şi asigurarea capacităţilor şi mijloacelor de transport militare
şi civile necesare. În general, transporturile se vor efectua multimodal, combinat şi simultan în cele trei medii: terestru, aerian şi naval. Durata transportului este legată de capacităţile de transport ale statului trimiţător, de distanţele de dislocare, precum şi de condiţiile de timp şi anotimp din ţară şi din teatru, pe timpul efectuării acestuia.
Structura specializată din cadrul Statului Major General care coordonează activităţile privind mişcarea şi transportul în cadrul armatei României este
Centrul de coordonare al mişcării. Acesta primeşte solicitările pentru planul
de transport şi pune în aplicare activităţile privind mişcarea şi transportul.
Misiunea centrului de coordonare a mişcării este de a aproba, coordona şi
controla transporturile aeriene, maritime şi terestre în interiorul ţării, executate pentru sprijinul operaţiilor NATO, astfel încât aceste deplasări să fie executate conform prevederilor legale în vigoare, cât şi cerinţelor operaţionale ale
comandamentelor NATO.

Transporturile aeriene.
Organizarea transportului
aerian
Transporturile aeriene militare sunt acţiuni desfăşurate de forţe şi mijloace specializate, pentru deplasarea unităţilor, personalului, materialelor şi aparaturii pe calea aerului, inclusiv deşănţarea şi delestarea acestora2. Aceste
octombrie, 2011
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acţiuni se desfăşoară în cadrul manevrei de forţe executată de forţele aeriene
sau de celelalte categorii de forţe ale armatei. Ele se pot executa între teatrele de acţiune sau în cadrul aceluiaşi teatru, această delimitare fiind făcută în
concordanţă cu misiunile primite.
Modul de transport aerian cuprinde mijloace aeriene cu aripă fixă şi cu
aripă rotativă. Astfel, transportul aerian cu „aripă fixă” este destinat pentru
deplasarea personalului, a echipamentului de înaltă prioritate şi a produselor
în sau din zona de operaţii, pe distanţe mari, iar cel denumit „aripă rotativă”
asigură un flux eficace, flexibil şi rapid de transport, în special în zona de operaţii, când distanţele de transport sunt relativ scurte. Deciziile politice luate
sub presiunea evenimentelor internaţionale fac să se urgenteze foarte mult
dislocarea trupelor în teatrul de operaţie. Acest fapt implică asigurarea cu
prioritate a unui modul logistic precursor, sub formă de avangardă, pentru a
realiza o dislocare corespunzătoare a celorlalte forţe, care să se poată bucura
de realizarea unui sprijin logistic corespunzător încă din primele zile ale operaţiei. În caz contrar, există posibilitatea de a se întârzia dislocarea trupelor,
care poate duce la gravarea situaţiei existente în zonă şi chiar la ratarea misiunii de către NATO.
În prezent, forţele aeriene din România execută transporturi folosind
avioanele Lockheed C-130 „Hercules” şi C-27 J „Spartan”, compatibile cu sistemele NATO. Datorită numărului mic de aeronave compatibile din dotare, în
cazul participării la acţiuni militare conduse de NATO, timpul care ne trebuie
pentru a transporta personalul, tehnica şi materialele necesare unei mari unităţi
(unităţi) tactice este destul de mare. Pentru a suplimenta capacitatea de transport, sunt încheiate acorduri cu Compania Română de Aviaţie „Romavia –
S.A.” şi S.C. „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Română - Tarom
S.A.”. La planificarea transporturilor trebuie să se aibă în vedere faptul că
acestea nu operează în mediu ostil sau de pe aeroporturi care nu corespund din
punctul de vedere al securităţii zborurilor. În perspectivă, se impune dezvoltarea capacităţii de transport, corespunzător misiunilor pe care forţele aeriene ale
României vor trebui să le îndeplinească, în calitate de membru al Alianţei.
Analizând organizarea, înzestrarea şi priorităţile de transport ale unei
mari unităţi (unităţi) tactice, sunt de părere că s-ar impune următoarea clasificare a efectivelor, tehnicii şi materialelor: tehnică şi materiale care se transportă pe calea ferată sau pe mare, deoarece dimensiunea sau greutatea nu permit transportul cu aeronave ale forţelor aeriene sau ale aviaţiei civile; efective, tehnică şi materiale care se transportă cu aeronave Lockheed
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C-130 „Hercules” şi C-27 J „Spartan”, efective, tehnică şi materiale care
se transportă cu aeronave ale aviaţiei civile.
Ordinea de deplasare este determinată de necesităţile privind declanşarea
acţiunilor pregătitoare în raionul de debarcare şi de concepţia de realizare a
Forţei. Detaşamentul precursor trebuie să includă elemente de conducere, de
asigurare a acţiunilor şi de sprijin logistic. Primul eşalon debarcat trebuie să
asigure cercetarea raionului de dispunere, amenajarea spaţiilor de lucru şi de
cazare pentru efectivele care urmează să sosească şi instalarea unui minimum
de legături de conducere. Eşalonarea transporturilor următoare trebuie să asigure, în mod gradat, realizarea protecţiei aeriene a zonei de dislocare, constituirea dispozitivului şi realizarea sprijinului logistic. După introducerea forţelor în teatru, se trece la executarea transporturilor pentru reaprovizionarea
acestora. Pentru forţele care acţionează în zone greu accesibile, transportul
aerian este cea mai bună cale de reaprovizionare. Având în vedere că, de regulă, necesarul de mijloace aeriene este mai mare decât disponibilul, planificarea transporturilor aeriene trebuie făcută după o analiză atentă a situaţiei. Este
de preferat ca aprovizionarea pe calea aerului să se facă numai acolo unde nu
există altă cale de transport, sau atunci când mijloacele obişnuite de transport
nu asigură aprovizionarea forţelor în timp util.

Transporturile maritime
Transportul maritim şi cel fluvial asigură posibilitatea de mişcare a echipamentelor şi proviziilor într-un mare volum de transport şi pe distanţe lungi,
fiind cel mai economicos mod de transport în condiţiile amintite. Totuşi,
transportul maritim este condiţionat de capacităţile portuare existente în zona
de operaţii şi de existenţa plajelor necesare unei eventuale debarcări, iar cel
pe ape interioare, de rutele fixe, limitările apelor interioare şi viteza relativ
mică de deplasare3.
Naţiunile sunt responsabile pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de
transport maritime pentru dislocare, susţinere şi redislocare a forţelor cu care
contribuie la operaţiile NATO. Transportul marii unităţi (unităţii) tactice pe
căile de comunicaţie navale se organizează şi execută, în principal, pentru
deplasarea tehnicii şi materialelor, iar pentru personal numai în limita existenţei la bordul navelor a spaţiilor de cazare şi a mijloacelor de salvare, altele
decât cele pentru echipaj.
octombrie, 2011
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Pentru executarea transporturilor pe comunicaţiile navale, planificatorul
trebuie să aibă în vedere următoarele elemente: starea şi capacitatea mijloacelor de transport pe apă; urgenţa transportului; caracteristicile tehnicii de luptă
şi a materialelor militare ce urmează a se transporta; caracteristicile tehnice
ale navelor ce urmează a fi folosite (viteza, rezistenţa punţilor, suprafaţa sau
lungimea utilă de încărcare, tonajul); mijloacele de ambarcare-debarcare
avute la dispoziţie; condiţiile hidrometeorologice ale raioanelor în care
urmează să se execute transportul.
Toate mijloacele de transport maritim rămân sub control naţional. Totuşi,
trebuie avut în vedere că în anumite circumstanţe, naţiunile trebuie să fie pregătite să pună mijloacele de transport pe care le au sub control, la dispoziţia
altor naţiuni. Centrul de coordonare al mişcării aliat (AMCC) poate cere
naţiunilor să identifice capacităţi suplimentare de transport, care să poată fi
folosite şi de alte naţiuni.
Transportul naval este avantajos datorită caracteristicilor sale: mare capacitate de transport; posibilităţi de odihnă pe timpul transportului; mijloc de
transport ieftin; consum redus de combustibil faţă de capacitatea de transport.
Transportul marii unităţi (unităţii) tactice pe căile de comunicaţie navale
se organizează şi execută, în principal, pentru deplasarea tehnicii şi materialelor, iar pentru personal numai în limita existenţei la bordul navelor a spaţiilor de cazare, altele decât cele pentru echipaj.
Pornind de la misiunea primită, scopul, volumul, importanţa şi termenele de executare a misiunii de transport, este necesar să se execute analiza posibilităţilor forţelor în funcţie de teatrul de operaţii în care se execută deplasarea forţelor şi condiţiile existente. Calculele necesare se fac în următoarea
succesiune: determinarea navelor de transport disponibile; stabilirea posibilităţilor de ambarcare şi debarcare în porturi; analizarea şi determinarea stării
căilor de acces către punctele de ambarcare; stabilirea posibilităţilor de depozitare dispersată a materialelor; stabilirea posibilităţilor de executare a măsurilor de asigurare de luptă şi protecţia trupelor în zonă. În determinarea cantităţii de mijloace de transport se vor avea în vedere toate mijloacele disponibile: nave de transport, nave de pasageri, nave auxiliare, precum şi tipul fiecăreia, starea tehnică, capacitatea de încărcare cu diferite materiale sau cu trupe,
gradul de dotare cu mijloace pentru autoapărare, gradul de pregătire a echipajelor şi dislocarea lor.
La organizarea transportului naval al unei mari unităţi (unităţi) tactice se
vor avea în vedere următoarele: utilizarea navelor să se facă pe cât posibil fără
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fracţionarea unităţilor (subunităţilor) ce urmează a se transporta; timpul de
ambarcare-debarcare să fie cât mai scurt posibil; existenţa unor agenţi economici care să poată asigura navele necesare; rutele maritime şi durata unei
curse în funcţie de viteza medie a navelor; eşalonarea deplasării în teatrul de
operaţii a diferitelor subunităţi componente; lungimea totală a tehnicii şi
materialelor ce se transportă; porturile folosite să aibă o infrastructură adaptată nevoilor specifice şi să fie racordate la mai multe căi de comunicaţie
(rutiere, feroviare, aeriene).

Transporturile combinate
Transportul combinat include folosirea modurilor de transport pe drumuri rutiere, căi ferate, ape interioare, în porturi şi plaje, precum şi combinarea acestora.
Unul sau mai multe din aceste moduri vor fi necesare pentru a realiza
dislocarea sau redislocarea forţelor, precum şi sprijinirea acestora. Scopul
analizei şi organizării transporturilor interne de suprafaţă este să pună la dispoziţia planificatorilor militari de mişcare şi transport informaţiile necesare
pentru planificarea şi implementarea folosirii resurselor civile pentru transportul intern de suprafaţă (IST), incluzând infrastructura în sprijinul operaţiilor militare NATO4.
Transportul rutier este, în general, viabil pentru dislocarea intraregională de forţe şi transportul stocurilor necesare Forţei, folosind vehicule militare.
Transportul rutier este în mod particular viabil pentru distribuirea pe o arie
largă a unei mari varietăţi de materiale.
Organizarea transporturilor rutiere, ca de altfel a tuturor transporturilor,
este atributul eşalonului superior. Acesta trebuie să cunoască caracteristicile
căilor de comunicaţie rutiere (în special lucrările de artă şi punctele obligate
de trecere) pe care se vor efectua transporturile, starea de viabilitate a acestora, precum şi caracteristicile mijloacelor de transport utilizate. Întotdeauna
planificatorii de mişcare şi transport trebuie să cunoască caracteristicile şi
capacităţile de transport ale căilor de comunicaţie rutiere naţionale.
Pentru efectuarea transportului unei mari unităţi (unităţi) tactice se folosesc, de regulă, mijloacele din înzestrarea acestora, la nevoie utilizându-se
mijloacele destinate de către eşalonul superior, precum şi cele contractate de
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la operatorii de transport rutier. Se impune ca înzestrarea cu mijloace de transport rutier să fie realizată astfel încât să existe compatibilitate deplină între
acestea şi tehnica de luptă, pe de o parte, precum şi cu mijloacele de paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată a materialelor.
Transportul pe calea ferată este viabil pentru transportul unui mare
număr de persoane, cantităţi mari de echipament greu şi cargo, pe distanţe mai
mari de 100 km. Există restricţii stricte privind înălţimea şi lăţimea echipamentelor transportate. În majoritatea cazurilor este necesară folosirea înainte
sau după a mijloacelor de transport rutiere. Folosirea căilor ferate pe trasee
intra-europene, între regiunile nordice şi sudice, poate fi îngreunată de restricţiile ce apar la trecerea frontierelor. Transportul pe apele interioare este în mod
particular viabil pentru transportul echipamentelor grele şi cargo, pe distanţe
lungi. Aceasta este, în general, o metodă lentă de transport şi necesită facilităţi speciale în portul de ambarcare şi debarcare. De asemenea, vremea poate
fi un factor crucial. Accesul direct în anumite porturi maritime poate creşte
capacităţile portuare. În majoritatea cazurilor este necesară folosirea înainte
sau după a altor moduri de transport.
Transportul pe calea ferată reprezintă modul de transport cel mai utilizat
în cadrul dislocării forţelor pe distanţe de până la 2 000 km. Acesta asigură
sosirea concomitentă în teatru a efectivelor, tehnicii şi materialelor. Atât efectivele cât şi tehnica, la ajungerea în teatru, pot fi introduse, relativ în timp
scurt, în acţiune, personalul şi tehnica de luptă având capacitatea de luptă
completă. La pregătirea deplasării prin transport pe calea ferată, planificatorii
de mişcare şi transport trebuie să aibă în vedere că asigurarea materialului
rulant poate fi realizată, pentru primul tren, în cel puţin 8-10 ore. De asemenea, aceştia trebuie să aibă în vedere ca organizarea unităţii pentru transport
pe calea ferată să corespundă atât necesităţilor militare, cât şi restricţiilor
impuse de acest mod de transport (gabarit, tonaj).
Avantajul transportului pe calea ferată constă în faptul că planificarea
poate să fie făcută din timp, la primirea misiunii fiind necesară doar înaintarea cererilor de transport. De regulă, acest mod de transport se foloseşte combinat cu transportul rutier. Transporturile rutiere reprezintă, de regulă, începutul şi finalul unui transport multimodal executat pe distanţe mari, iar pentru
transporturile ce se efectuează pe distanţe mai mici de 500 km, reprezintă
modul de transport de bază. Excepţia de la această regulă o reprezintă deplasarea tehnicii pe şenile, precum şi a celei cu viteză mică de deplasare, care
face obiectul deplasării pe calea ferată sau cu trailere.
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Deplasarea strategică a marii unităţi
pusă la dispoziţia NATO, într-un teatru de operaţii

Pentru dislocarea unei mari unităţi (unităţi) tactice în teatrele de operaţii,
sunt de părere că s-ar impune a se avea în vedere următoarele considerente:
organizarea şi înzestrarea forţelor care se dislocă; specificul misiunii şi zona
geografică a teatrului de operaţii; numărul de mijloace de transport, militare
şi civile, aeriene şi navale, care pot fi puse la dispoziţie pentru efectuarea
dislocării şi compatibilitatea acestora pentru efectuarea transporturilor rezultate; timpul avut la dispoziţie pentru efectuarea dislocării; mijloacele de transport necesare pentru efectuarea dislocării în timpul stabilit şi compatibilitatea
acestora cu infrastructurile de transport din teatrele de operaţii.
Analizând dislocarea unei mari unităţi (unităţi) tactice în teatrele de operaţii, rezultă că este necesar ca transporturile să fie efectuate în toate cele trei
medii (terestru, aerian şi naval), folosindu-se în acest scop atât mijloace de
transport militare (mijloace auto, avioane de transport), cât şi mijloace de
transport civile (trenuri, nave de transport). Derularea în timp şi spaţiu a acestor transporturi necesită împărţirea marilor unităţi (unităţilor) tactice care se
transportă în componente de personal şi marfă.
Deplasarea marii unităţi este o activitate foarte importantă şi implică o
colaborare a mai multor structuri militare naţionale, multinaţionale şi civile,
care, prin finalizare cu procesul de Recepţie, Staţionare, Continuarea deplasării şi Integrarea forţelor (RSOM&I), constituie o primă etapă în obiectivul
de dispunere spaţială a Forţei într-un teatru de operaţii.
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Abstract
In the military organization, a strongly hierarchical structure of
functions with many hierarchical levels, the lack of real time control
and specific rigors of military career can generate unhealthy developments that may become dangerous developments of human resources,
if not under qualified control. This control is guaranteed by the existence of human resources management rules, regulations which, without „mechanizing” the military career, place a series of screening so
those who pass these filters are then ranked according to a series of
transparent criteria.
Cuvinte-cheie: managementul carierei, resurse umane, promovare, cadru militar.

rganizaţiile, ca şi oamenii, se pot dezvolta sănătos sau nesănătos.
Toate organizaţiile, inclusiv cele militare, conţin în ele atât sursele
disfuncţiilor, cât şi sugestiile remediilor.
În cadrul organizaţiei militare, structura puternic ierarhizată a funcţiilor,
cu multe niveluri ierarhice, lipsa unui mecanism de control în timp real, rigorile specifice carierei militare etc., pot genera evoluţii nesănătoase, care se pot
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transforma în evoluţii periculoase ale resurselor umane, dacă nu se află sub
control calificat.
Acest control este garantat prin existenţa reglementărilor din domeniul
managementului resurselor umane, reglementări care, fără a „mecaniza”
cariera militarilor, introduc o serie de filtre de control, urmând ca cei care trec
de aceste filtre să fie ulterior ierarhizaţi, în funcţie de o serie de criterii, transparente.
În domeniul militar, termenul „carieră”1 se suprapune atât peste cel de profesie (pentru ofiţeri), cât şi peste cel de ocupaţie (pentru subofiţeri/ maiştri militari şi soldaţi-gradaţi voluntari). Profesia militară şi ocupaţia militară implică
cariera militară. Şi asta pentru că instituţia militară este o instituţie strict ierarhizată, în care personalul militar profesionalizat ocupă, de-a lungul activităţii
profesionale, posturi începând de pe cea mai de jos treaptă a ierarhiei militare,
până în vârful acesteia. Posturile din instituţia militară sunt distribuite pe niveluri ierarhice astfel încât, pentru parcurgerea tuturor acestora, este nevoie de
timp îndelungat, aproximativ egal cu durata de activitate militară a unui militar
profesionist (25-30 de ani). În acest context, putem afirma că sintagma carieră
militară desemnează, pentru tot personalul militar, în principal, succesiunea de
posturi ocupate de-a lungul activităţii militare. Această definiţie nu exclude
toate celelalte definiţii ale termenului „carieră” şi are doar scopul de a permite
abordarea managementului carierei din perspectivă dinamică, ordonată, traseul
carierei având aproape forma grafică a unei funcţii de gradul întâi.
După anii ’90, în condiţiile procesului de reformare a sistemelor militare din multe state europene, inclusiv din România, analizele au identificat mai
multe disfuncţii ale sistemului managementului carierei militare, dintre care
menţionez2:
• degradarea evidentă a ideii de carieră militară, idealul profesional al
multor militari devenind promovarea internă (în aceeaşi unitate) şi ieşirea la
pensie, dacă s-ar putea, din prima unitate în care au fost repartizaţi;
• erodarea corpurilor personalului militar profesionalizat, îndeosebi a
subofiţerilor, prin învestirea lor cu responsabilităţi sub standardele acestei
profesii şi preluarea parţială a atribuţiilor funcţionale de către ofiţeri;
• necorelarea etapelor şi a treptelor specifice carierei militare, inexistenţa unor puncte obligatorii de trecere pe parcursul acesteia şi a filtrelor reale de
departajare care au generat necorelări între grad şi funcţie, între competenţă şi
performanţă, inversări de valoare, promovare preferenţială, capacitate profesională redusă, demotivare;
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• lipsa de transparenţă în gestionarea sistemului carierei militare şi,
implicit, neparticiparea individului la planificarea variantelor de evoluţie în
carieră, în acord cu aptitudinile şi opţiunile personale;
• absenţa unor acte administrative esenţiale în gestionarea carierei sau
elaborarea unor acte normative fără a se ţine cont de legităţile interne ale
resurselor umane;
• politica incoerentă în managementul resurselor umane evidenţiată de:
avansarea în bloc, fără a lua în considerare structura piramidală a funcţiilor;
aprecieri de serviciu „inflaţioniste” cu calificative de „excepţional” şi „foarte
bun”; necorelarea pregătirii prin cursuri cu evoluţia în carieră şi perspectiva
certă a încadrării într-o funcţie; absenţa strategiilor de recrutare şi selecţie, de
utilizare profesională şi de stimulare diferenţiată a aptitudinilor performante;
inexistenţa reconversiei profesionale şi a asistenţei post-carieră; organizarea
nestructurată a sistemului funcţiilor ocupate de subofiţeri şi soldaţii şi gradaţii voluntari; lipsa managementului de personal.
Toate aceste disfuncţii ale sistemului de gestionare a carierei militare au
determinat reformarea acestuia pentru a răspunde eficient intereselor actuale
şi de perspectivă ale sistemului militar într-un stat democratic.
Înainte de a aborda problematica actuală a managementului resurselor
umane în sistemul militar românesc, consider că este necesară o scurtă privire asupra modului de gestionare a resurselor umane în armatele unor state
NATO. În aceste armate, evoluţia în carieră a personalului se bazează pe rigurozitate şi transparenţă. Rigurozitatea este dată de faptul că evoluţia în carieră se derulează potrivit unor principii, reguli şi criterii de promovare unanim
valabile pentru toţi cei care fac parte dintr-un anumit segment de personal. Nu
există practica excepţiilor, a voluntarismului şi subiectivismului, în evoluţia
în carieră există anumite puncte obligatorii de trecere, ca de exemplu, frecventarea unui curs de stat major sau comanda unei companii. Cine nu trece
aceste puncte obligatorii, nu poate ocupa nicio funcţie situată pe una din treptele superioare ale ierarhiei militare.
De asemenea, cariera fiecărui militar profesionist se derulează sub controlul strict al structurilor de resurse umane aflate la nivelul cel mai înalt.
Structura de resurse umane din subordinea nemijlocită a ministrului apărării
elaborează politicile şi regulile generale de evoluţie în carieră şi, totodată,
menţine sub control fluxurile de intrare şi ieşire – avansări în grad, promovări
în funcţie, cifre de şcolarizare, treceri în rezervă înainte de împlinirea vârstei
de pensionare etc.
octombrie, 2011
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În final, planificarea şi promovarea în carieră se fundamentează pe un
model structural al funcţiilor pe corpuri de personal şi grade militare, de tip
piramidal. Aceasta impune anumite proporţii pe grupe de vârstă şi grad, stabileşte dimensiunea intrărilor pe tipuri de carieră şi, totodată, determină
numărul celor ce pot fi înaintaţi în gradul imediat superior.
Revenind la modul de abordare a managementului carierei în sistemul
militar românesc, menţionez pentru început că acesta a fost nevoit să răspundă la o serie de întrebări care cer soluţionare, într-o concepţie coerentă, întrebări dintre care menţionez:
• ce sistem de completare cu resurse umane se utilizează?
• care este structura armatei pe categorii de militari?
• este nevoie sau nu de personal civil în structurile militare, şi în care
structuri ?
• care este numărul personalului în top-ul piramidei?
• care este stagiul în acelaşi grad şi care este durata în acelaşi post?
• cine decide asupra promovărilor, cum şi în ce mod?
Lipsa unor răspunsuri clare la întrebările de mai sus poate genera probleme potenţiale, manifestate prin:
– un feed-back necorespunzător în legătură cu posibilităţile de dezvoltare a carierei;
– o preocupare scăzută privind promovarea personalului;
– evitarea mutărilor/ detaşărilor/ împuternicirilor justificate;
– menţinerea prelungită pe posturile existente a angajaţilor cu o bună
calificare, fără a fi încurajată dezvoltarea acestora;
– lipsa unui sprijin în cazul acelor angajaţi care nu sunt cunoscuţi ca
având un potenţial necesar promovării;
– existenţa unor preocupări reduse în legătură cu oportunităţile de dezvoltare a angajaţilor;
– marginalizarea sau chiar îndepărtarea acelor angajaţi care nu se conformează modelelor de dezvoltare a carierei etc.
Consider că primul pas cu adevărat important în fundamentarea unui sistem de management a resurselor umane în sistemul militar, proiectat pe baze ştiinţifice şi folosind modele teoretice şi experienţe validate de practică ale armatelor moderne, l-a constituit elaborarea „Ghidului carierei militare”, aprobat
prin H.G. nr.582 din 21 iunie 2001, document cuprinzând elementele care definesc evoluţia în cariera militară, respectiv promovare în funcţie şi înaintare în
grad pentru cadrele militare performante, menţinere în funcţie sau numire în
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funcţii succesive prevăzute cu acelaşi grad pentru cele competente, şi trecere în
rezervă pentru cele care au încheiat contractul şi nu există posibilitatea reînnoirii lui sau nu corespund cerinţelor ori nevoilor Ministerului Apărării Naţionale.
Noul document promovează o serie de principii, dintre care enumăr:
• principiul separării politicii de personal de activitatea de execuţie.
Conform acestui principiu, există o entitate centrală pentru politici de personal şi o entitate centrală de execuţie. De asemenea, tot prin acest principiu se
realizează o centralizare a formulării strategiilor şi politicilor de personal şi o
descentralizare a implementării şi execuţiei;
• principiul şanselor egale pentru toţi. Gestionaţi de o singură entitate,
toţi oamenii care au ceva în comun vor avea condiţii egale de participare la
competiţia evoluţiei în carieră;
• principiul transparenţei. Acest principiu stipulează dreptul tuturor de a
avea acces la aceleaşi informaţii despre promovarea în cariera militară;
• principiul recunoaşterii şi preţuirii. Pentru orice serviciu făcut ţării,
omul trebuie să primească o recunoaştere, o recompensă.
„Ghidul carierei militare” a făcut parte dintr-un ansamblu mai larg de
modificări sau completări ale legilor, ordinelor, dispoziţiilor şi reglementărilor în vigoare, precum şi de promovare a altora noi.
„Ghidul carierei militare”, aprobat prin H.G. nr.582 din 21 iunie 2001, a
fost modificat prin H.G. nr.106 din 9 februarie 2011.
Aşa cum am menţionat, planificarea carierei individuale este parte componentă a planificării carierei.
Punctual, putem afirma că prin „carieră” înţelegem un parcurs standard
de la acordarea primului grad până la trecerea în rezervă. În limitele acestui
parcurs, fiecare îşi croieşte drumul său. Acest drum este, de fapt, cariera individuală. Din această perspectivă, putem vorbi de o carieră individuală a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor-gradaţilor voluntari, dar şi a
personalului civil.
Conceptul de management al carierei a reconsiderat întregul traseu al
individului, de la intrarea în forţele active şi până la trecerea în rezervă. În primul rând, proiectul de carieră s-a lărgit foarte mult, pentru a include funcţiile
din staff-urile militare internaţionale şi, mai ales, funcţiile tehnice. În ceea ce
priveşte derularea în timp, cariera este adaptată pentru proiectul scurt (3-4
ani), mediu (15-20 ani) şi lung (cariera de o viaţă).
De ce este nevoie de un management al carierei individuale? Primul
argument este cel care ţine de compatibilităţi şi de interoperabilitate cu strucoctombrie, 2011
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turile NATO. Armata României nu poate acţiona în această alianţă fără a fi
compatibilă în elementul numărul unu al oricărei organizaţii: omul.
Gestionarea carierei individuale pentru armatele membre NATO este una din
problemele extrem de importante.
În cadrul acestei armate, managementul carierei individuale se desfăşoară pe baza unor principii; principii care se regăsesc în totalitate şi în proiectul
„Instrucţiunilor privind managementul carierei individuale a cadrelor militare
din Ministerul Apărării Naţionale”, art.10, astfel:
a) principiul transparenţei – cadrele militare au acces liber la informaţiile referitoare la încadrarea în funcţii, parcursul în carieră şi posibilităţile de
dezvoltare profesională, precum şi la reglementările privind managementul
carierei individuale;
b) principiul şanselor egale – vizează asigurarea condiţiilor egale de
acces şi participare a întregului personal la procesul de selecţie, promovare şi
dezvoltare profesională;
c) principiul integrării – procesele specifice managementului carierei
individuale se desfăşoară în cadrul unui sistem integrat, care permite intrarea
în competiţie a tuturor candidaţilor care corespund cerinţelor posturilor, indiferent de structura în care îşi desfăşoară activitatea;
d) principiul priorităţii nevoilor armatei – încadrarea posturilor se face în
raport cu nevoile armatei, cerinţele posturilor şi opţiunile cadrelor militare, în
ordinea menţionată;
e) principiul managementului controlat al carierei individuale – cariera
individuală a cadrelor militare se desfăşoară în mod controlat, pe trasee prestabilite de parcurs în carieră, specifice armelor/ serviciilor/ specialităţilor
militare;
f) principiul dialogului direct – cadrele militare sunt consultate şi consiliate, prin dialoguri periodice, cu privire la oportunităţile de parcurs în cariera
militară, sugerându-li-se modele de parcurs în carieră, în corelaţie cu potenţialul acestora, responsabilităţile din fişele posturilor şi aspiraţiile individuale;
g) principiul punctelor obligatorii de parcurs în carieră – parcursul în
carieră este condiţionat, pentru îndeplinirea unor funcţii-cheie3 în carieră, de
îndeplinirea altor funcţii similare la diferite niveluri ierarhice, pentru perioade de timp determinate, de absolvirea cursurilor de carieră şi de specializare
necesare, precum şi de stagiul minim în grad;
h) principiul participării active – cadrul activ, managerul de carieră,
structura de personal şi persoanele din lanţul de comandă, cu atribuţii în eva-
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luarea, orientarea, consultarea şi consilierea individului, cooperează în vederea planificării şi executării planului carierei individuale.
Planificarea carierei individuale nu face altceva decât să integreze aspiraţiile individuale ale militarilor în sfera obiectivelor structurilor militare.
Elementul nou care va apare în armată, conform instrucţiunilor mai sus
menţionate este managerul de carieră. Acesta, conform proiectului
„Instrucţiuni privind managementul carierei individuale a cadrelor militare
din Ministerul Apărării Naţionale”, art.9, este specialistul în domeniul resurselor umane din structura de specialitate, care elaborează planul carierei individuale pentru cadrele militare din grupul consiliat, organizează, coordonează, monitorizează activităţile din plan, elaborează analize şi propuneri pentru
comisiile de selecţie ce evaluează membrii grupului şi participă la punerea în
practică a deciziilor acestora. Managerul de carieră individual este abilitat să
orienteze şi să consilieze fiecare cadru militar din grupul consiliat, referitor la
posibilităţile de parcurs în carieră.
Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor de
personal din armată, putem totuşi aprecia că elementul de noutate constă doar
în titulatura „manager de carieră”, deoarece atribuţiile menţionate în dreptul
acestuia au fost şi sunt îndeplinite în continuare de aceste structuri.
În final, apreciez că prin finalizarea studiilor şi analizelor privind cariera individuală în sistemul militar şi elaborarea, chiar şi în stadiul de proiect, a
„Instrucţiunii privind managementul carierei individuale a cadrelor militare
din Ministerul Apărării Naţionale”, armata română s-a aliniat în totalitate
celorlalte partenere de alianţă pe linia managementului resurselor umane,
confirmând faptul că resursa umană reprezintă principala resursă a unei organizaţii.
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NOTE:
Pe tot parcursul acestui articol, prin sintagma „profesie militară” se va înţelege
atât profesie (pentru ofiţeri), cât şi ocupaţie (pentru subofiţeri/ maiştri militari şi soldaţi-gradaţi voluntari).
2
Gândirea Militară Românească, nr.5/ 2000, p.74.
3
Funcţiile-cheie sunt funcţii obligatoriu de îndeplinit de către cadrele militare pe
timpul stagiului în grad, în perioada anterioară promovării în funcţie.
1
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Pregătirea
de comandament a unei
divizii de infanterie
LOCOTENENT-COLONEL DUMITRU NEGRU*

Abstract
Command staff training at the level of an infantry division requires going through a complex, dynamic and permanent planning process, also relying on a realistic projection of long term activities. This
process should be based on a unitary concept in order to reach the
planned training level so that the human and material resources available can be turned into combat readiness, in order to generate and
maintain a professional command structure, able to meet the military
requirements of modern war reality.
This article synthetically presents the main coordinates of training, starting with establishing the division objectives for one training
year, the unit's mission essential tasks list (MELT) to be accomplished,
the individual and collective training that could lead to the accomplishment of the mission, to end with the evaluation of the training level.
All these elements are presented based on the valid specific documents.
Cuvinte-cheie: divizie de infanterie, comandament, instrucţie,
exerciţii.

*Divizia 2 Infanterie "Getica", Buzău
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ntegrarea operaţională în NATO şi UE, îndeplinirea angajamentelor
militare asumate în plan internaţional, concomitent cu derularea procesului de modernizare a Armatei României necesită realizarea, prin transformare etapizată, a unei structuri de forţe moderne, capabilă să îndeplinească
întreaga gamă de misiuni care îi pot fi încredinţate pentru a contribui la asigurarea securităţii României pe timp de pace, apărarea ţării şi a aliaţilor săi,
promovarea stabilităţii regionale şi globale, precum şi sprijinul instituţiilor
statului şi al autorităţilor locale în caz de urgenţe.
Pregătirea de comandament a unei divizii de infanterie este un proces
prin care resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie sunt
transformate în capacitate operaţională şi reprezintă un factor determinant în
constituirea şi menţinerea unei structuri de comandă complet profesionalizată, eficientă, flexibilă, dislocabilă şi sustenabilă, aptă să facă faţă solicitărilor
militare impuse de realităţile războiului modern la nivel tactic.
Un comandament de divizie realizează şi menţine capacitatea operaţională proprie şi a structurilor subordonate pentru îndeplinirea misiunilor ce-i
revin la pace, în situaţii de criză şi pe timp de război, întrebuinţând eficient
marile unităţi şi unităţile subordonate, atât în operaţii şi acţiuni militare, cât şi
în îndeplinirea cu profesionalism şi competenţă a sarcinilor primite.
Pentru realizarea acestor deziderate se impune desfăşurarea unui proces
de planificare complex, pe termen scurt (un an de zile) dar şi o proiectare realistă a activităţilor pe termen mediu şi lung (cel puţin patru ani) într-o concepţie unitară şi, totodată, asigurând libertatea de acţiune a comandanţilor unităţilor subordonate pentru atingerea nivelului de instruire planificat.
Ţinând cont de misiunile şi sarcinile primite, lista cu cerinţele esenţiale
ale misiunii (LCEM) de îndeplinit, nivelul capacităţii acţionale atins în anii
anteriori, resursele materiale şi financiare alocate, la nivelul comandamentului se stabilesc obiectivul fundamental şi obiectivele operaţionale, acestea
determinând identificarea activităţilor principale necesare a fi executate în
anul de instrucţie următor, care vor constitui fundamentul planului cu principalele activităţi ale diviziei.
Obiectivul fundamental şi obiectivele operaţionale exprimă rezultatele
aşteptate în urma planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor în condiţiile evaluate realist de statul major pe baza unor criterii de reuşită minimal
acceptabile. Acestea se referă, în esenţă, la asumarea şi îndeplinirea angajamentelor faţă de organismele internaţionale (ONU, NATO, UE, OSCE etc.) şi
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coaliţii, operaţionalizarea forţelor, desfăşurarea procesului de transformare şi
modernizare a structurilor, instrucţia comandamentelor şi forţelor, logistică,
sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, managementul
resurselor umane, cooperarea militară internaţională etc.
Planul cu principalele activităţi cuprinde un ansamblu de activităţi principale ordonate în grupuri standard, organizarea şi desfăşurarea eficientă a
acestora contribuind la îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Instrucţia comandamentului cuprinde ansamblul activităţilor planificate,
organizate şi desfăşurate într-o concepţie unitară, pentru instrucţia personalului şi antrenarea comandamentului, în vederea realizării, dezvoltării şi menţinerii unităţii conceptuale şi acţionale, eficientizării actului de conducere a
structurilor din subordine şi rezolvării situaţiilor ce pot să apară în timpul
acţiunilor reale.
Planificarea instrucţiei comandamentului se realizează în detaliu prin
„Planul instrucţiei de comandament”, care constituie anexă la „Planul cu principalele activităţi” şi cuprinde: scopul/obiectivele specifice; precizările privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea instrucţiei comandamentului; formele de instrucţie cu nominalizarea activităţilor, modului de desfăşurare, participanţilor, locului de desfăşurare, perioadei şi costului estimativ; baza de
calcul a timpului la dispoziţie şi repartiţia acestuia pe forme de instrucţie şi
activităţi; planul tematic; repartiţia bazei materiale pentru instrucţie/BMI; alte
date necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a instrucţiei comandamentului.
O prioritate a procesului de planificare, organizare şi desfăşurare a
instrucţiei şi exerciţiilor o reprezintă desfăşurarea standardizată a instrucţiei şi
exerciţiilor pe baza programelor de instrucţie pentru misiuni/PIM şi a programelor de instrucţie individuală/PII elaborate la nivelul Statului Major al
Forţelor Terestre.
Acestea conţin, în principal, informaţii specifice instrucţiei, cadre de
misiune, exerciţii şi activităţi standard de instrucţie şi evaluare (ASIE) adecvate fiecărei cerinţe esenţiale a misiunii, cerinţe colective sau individuale.
Prin formele de instrucţie se dezvoltă, perfecţionează şi menţin cunoştinţe teoretice, deprinderi individuale, coeziunea microstructurilor şi comandamentului în ansamblu pentru îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi misiunilor.
Instrucţia comandamentului cuprinde instrucţia individuală a personalului (cu două componente: instrucţia teoretică şi instrucţia practic-aplicativă) şi
instrucţia colectivă a comandamentului.
octombrie, 2011
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Instrucţia teoretică, prin formele de desfăşurare stabilite prin ordinele în
vigoare, asigură cunoaşterea principalelor aspecte ale: situaţiei politico-militare contemporane şi ale factorilor de risc; mediului de securitate din spaţiul
de interes naţional, NATO şi UE; pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale; normelor de securitate europeană; problematicii NATO de
interes; implicaţiilor militare determinate de integrarea României în UE; politicii europene de securitate şi apărare/PESA; bazelor juridice ale relaţiilor
internaţionale; noutăţilor din domeniul artei militare privind conducerea forţelor în acţiunile militare; efectelor acţiunilor psihologice ostile asupra capacităţii de conducere şi coeziunii comandamentelor, precum şi asupra acţiunilor militare în general; influenţelor evoluţiei armamentelor şi tehnicii de luptă
asupra formelor şi procedeelor de ducere a luptei armate; normelor de drept
intern şi internaţional umanitar; normelor de protecţia mediului; formelor şi
metodelor de luptă împotriva terorismului şi de acţiune în caz de urgenţe civile; noţiunilor de bază privind relaţiile civili-militari şi cu mass-media.
Cea mai complexă formă a instrucţiei teoretice este studiul de stat major;
elaborarea acestuia, individual sau în colectiv, pe baza acumulărilor de cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi a nivelului ştiinţific al pregătirii personalului, contribuie la dezvoltarea gândirii anticipative, la descoperirea şi promovarea ideilor valoroase de îmbunătăţire a activităţii de stat major şi a forţelor,
la evidenţierea experienţei acumulate şi la utilizarea/însuşirea lecţiilor identificate/învăţate.
Instrucţia practic-aplicativă a personalului din comandamentul diviziei
asigură dezvoltarea/menţinerea deprinderilor militare individuale de întrebuinţare a armamentului, explozivilor, a echipamentelor/mijloacelor de protecţie/decontaminare individuale din dotare, a tehnicii de comunicaţii şi informatică, precum şi a nivelului de antrenament fizic. Formele de desfăşurare,
durata şi numărul de activităţi se planifică şi se execută funcţie de cerinţele
esenţiale ale misiunii, obiectivele de îndeplinit şi necesarul de instrucţie stabilit în urma analizei nivelului de instruire atins.
Instrucţia colectivă constă în dezvoltarea/menţinerea capacităţii de planificare, conducere şi evaluare a acţiunilor forţelor din subordine, în vederea
îndeplinirii misiunilor şi generării/regenerării structurilor de forţe. Aceasta se
obţine prin lucrul în echipă pentru fundamentarea deciziei, întocmirea planurilor şi analizarea rezultatelor acţiunilor structurilor subordonate.
Exerciţiile, convocările de comandament/de stat major/de specialitate,
schimburile de experienţă, atelierele de lucru, conferinţele de planificare, par-
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ticiparea personalului comandamentului la activităţi de instrucţie în comun cu
structuri aparţinând altor ministere/instituţii cu responsabilităţi în domeniile
securităţii şi apărării naţionale şi la activităţi internaţionale, contribuie la îndeplinirea obiectivelor operaţionale specifice domeniilor conducerii operaţionale şi administrative.
Exerciţiile sunt cele mai complexe activităţi de instruire desfăşurate în
condiţii cât mai apropiate realităţii spaţiului de luptă integrat şi au ca scop
principal perfecţionarea/menţinerea deprinderilor necesare personalului din
comandament pentru planificarea şi conducerea forţelor în vederea îndeplinirii misiunilor. Acestea presupun executarea, într-o viziune unitară şi continuă,
a mai multor cerinţe esenţiale necesare pentru îndeplinirea misiunii şi constituie baza pentru executarea evaluării interne şi externe a nivelului de instrucţie a comandamentului.
Temele exerciţiilor, scopul/obiectivele şi problemele de rezolvat se stabilesc de comandantul diviziei în funcţie de misiuni, nivelul de instruire şi
resursele la dispoziţie. Varietatea de exerciţii care pot fi desfăşurate la nivelul
diviziei (de comandament cu comunicaţii şi informatică în teren/CPx, tactice
pe hartă/MAPEx, de luare a deciziei/DMx, de rezolvare a unei situaţii tactice /STx, de instruire prin simulare constructivă/SIMEx/CAx/MRE, exerciţii/antrenamente de mobilizare, de conducere logistică/LCx) permit planificarea, organizarea şi executarea acestora de la simplu la complex, în ordinea pe
hartă, prin simulare, în teren, contribuind astfel la proiectarea, analiza şi validarea deciziei în concordanţă cu situaţia tactică, spaţiul de luptă integrat şi
forţele beligerante.
O caracteristică dominantă a exerciţiilor este aceea că personalul îndeplineşte atribuţiile funcţiei specifice situaţiilor de criză şi război, comandamentul fiind organizat pe puncte de comandă (PC) şi componente ale acestuia.
Prin reacţiile oportune şi argumentate la situaţiile create pe timpul exerciţiilor, comandamentul diviziei trebuie să facă dovada capacităţii de conducere a forţelor, precum şi a abilităţilor în gestionarea fluxului de informaţii şi
în adaptarea rapidă a deciziei, concepţiei şi planului de acţiune, în scopul
îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor.
La finalul fiecărei zile de exerciţiu se desfăşoară la nivelul fiecărei structuri/PC Analiza Post-acţiune – (AAR), în cadrul căreia se reliefează aspectele importante pentru a fi materializate în formularele cu lecţii identificate.
Şedinţa la finalul exerciţiului – Post Exercise Discussion (PxD) – creează cadrul necesar participanţilor să prezinte aprecierile „la cald” asupra întreoctombrie, 2011
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gului exerciţiu, în scopul de a discuta performanţele elementelor constitutive
ale PC pe timpul exerciţiului, a exploata la maximum experienţa dobândită pe
baza schimbului de idei între participanţi.
Evaluarea instrucţiei comandamentului este o parte integrantă a procesului de instrucţie iar rezultatele obţinute evidenţiază capacitatea structurii de
comandă de a planifica şi a conduce structurile din subordine pentru îndeplinirea misiunilor. Ele asigură, totodată, şi feedback-ul întregului proces prin
indicarea nevoilor ulterioare de instrucţie ale comandamentului.
Evaluarea nivelului de cunoştinţe militare ale personalului comandamentului se execută, de regulă, în ultima decadă a lunii noiembrie, prin teste de evaluare, tip grilă, la instrucţia militară generală şi la instrucţia militară de specialitate.
Evaluarea finală a nivelului de instrucţie a personalului din comandament se realizează prin cumularea rezultatelor obţinute la activităţile specifice de evaluare şi a calificativelor acordate la instrucţia individuală şi colectivă. Rezultatele evaluării se înscriu, sintetic, în fişa de apreciere anuală.
Instrucţia comandamentelor a fost şi va rămâne unul din elementele fundamentale în realizarea şi dezvoltarea capabilităţilor operaţionale necesare
îndeplinirii misiunilor, realizarea unităţii de gândire şi acţiune a personalului
structurii, antrenarea pentru rezolvarea situaţiilor specifice teatrului de operaţii, precum şi acumularea de experienţă operaţională.
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Comportamentul liderului
în organizaţia militară
LOCOTENENT CEZAR TăBLEŢ*

Abstract
Humanity is in a continuous change, transformation and to
maintain an effective working organization (especially for an increase
performance) is needed to adapt it to the changes taking place within
extended environment in which they operate. For managers, in order
to meet these challenges at which they are constantly subjected, they
have to understand why organization members behave in a certain
way, they must know how to motivate the staff to join or remain in the
organization and, in consequence, they must be able to lead people to
work effectively so as to achieve objectives.
Cuvinte-cheie: lider, management, organizaţie militară, organizaţie.

menirea se află într-un continuu proces de schimbare, de transformare, şi pentru a menţine o organizaţie într-o stare de funcţionare
eficientă (cu atât mai mult pentru o creştere a performanţelor) este necesară o
adaptare a acesteia la schimbările care au loc în cadrul mediului extern în care
funcţionează. Pentru ca managerii să facă faţă acestor provocări la care sunt
permanent supuşi, ei trebuie să înţeleagă de ce membrii organizaţiei se comportă într-un anumit fel, trebuie să ştie cum să motiveze personalul pentru a

O

*Brigada 2 Infanterie „Rovine”, Craiova

octombrie, 2011

243

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

adera şi pentru a rămâne în organizaţie şi, nu în ultimul rând, trebuie să fie
capabili să conducă oamenii spre a munci eficace, astfel încât să se atingă
obiectivele propuse. Domeniul care se ocupă de toate aceste probleme este
comportamentul organizaţional.
Stepfen Robbins1 consideră că cele mai importante ştiinţe care participă
la elaborarea comportamentului organizaţional sunt sociologia, psihologia
socială, antropologia şi ştiinţele politice. Pe lângă acestea, Donald White2
adaugă şi ştiinţele economice, însă important este ca toate ştiinţele să participe din plin la o mai bună cunoaştere a comportamentului oamenilor, şi mai
ales la eficientizarea acestui comportament, rezultat măsurabil pe baza a două
criterii de bază: performanţa (atingerea finalităţilor propuse pentru întreaga
entitate organizaţională) şi bunăstarea membrilor organizaţiei (atingerea unui
standard superior de calitate a vieţii de muncă).
Comportamentul organizaţional îşi fixează rădăcinile mai ales în management, defazându-se de la abordarea strict individuală, la studiul sistemului
organizaţional, pentru a înţelege complexitatea comportamentelor indivizilor
şi grupurilor în organizaţii, însă acesta nu se identifică cu managementul.
Managementul ca artă de a face lucrurile prin intermediul oamenilor poate
profita de achiziţiile ştiinţifice ale comportamentului organizaţional în
cunoaşterea, explicarea, schimbarea şi controlul comportamentului oamenilor
în muncă. Ocupându-se de oameni şi de natura umană, comportamentul organizaţional caută să explice de ce, prin atitudinile şi manifestările lor deschise,
oamenii şi organizaţiile înregistrează mari succese dar şi eşecuri catastrofale.
Importanţa comportamentului organizaţional derivă, de asemenea, din faptul
că el îşi propune explicit să contribuie la sporirea eficacităţii şi eficienţei organizaţiilor prin practica unui management performant.
Omul a reprezentat şi continuă să reprezinte obiect de studiu pentru
mulţi oameni de ştiinţă, astfel că fiecare dintre cercetători a descoperit o altă
faţetă, un alt comportament, funcţie de personalitatea fiecărui individ, de
modul în care acesta îşi are formate concepţiile despre lume şi viaţă. Există
numeroase încercări de a explica conceptul de comportament. Astfel, în
„Dicţionar de management ”3, comportamentul este definit ca ansamblul de
reacţii exterioare la care individul reacţionează la excitaţii. Din punct de
vedere psihologic, comportamentul desemnează ceea ce este obiectiv observabil în reacţia globală a individului, independent de ceea ce declară acesta,
de gândurile şi atitudinile sale psihologice. O.H.Mowrer4 înţelege comportamentul ca mijloc de corelare a unui stimul cu o anume stare de satisfacţie.
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Levy-Leboyer defineşte comportamentul ca grad de participare a individului la viaţa unui grup. Astfel înţeles, comportamentul traduce semnificaţia
care o are pentru individ o anumită situaţie în care se găseşte, această semnificaţie putând fi adesea alta decât cea exprimată prin cuvinte de către individ. Pieron6 consideră comportamentul ca obiectiv de studiu al psihologiei
obiective, definându-l ca manieră de a fi şi de a acţiona. În cercetările recente, comportamentul este privit prin prisma conceptelor de transformare şi
stare cu care operează analiza cibernetică, astfel încât, la modul general,
comportamentul unui sistem apare ca ansamblul de transformări care se aplică pe o stare dată a respectivului sistem.
Comportamentul acoperă nu numai o arie foarte largă şi diversificată de
aspecte, dar ceea ce este, poate, mai important se referă la procesele deosebit de
complexe ce se petrec la niveluri diverse (individ, grup, organizaţie, societate).
Oamenii nu conlucrează la întâmplare, ci comportamentul lor este generat de anumite necesităţi sociale (aşa cum sunt ele conştientizate în nevoi,
aspiraţii, interese). Sub presiunea satisfacerii acestor interese/ nevoi devin
posibile primele organizaţii.
Fiecare dintre noi suntem, pentru o parte din viaţa noastră, membrii unei
organizaţii, care poate fi şcoala, un grup artistic, armata, o firmă. Mai mult sau
mai puţin formale, toate organizaţiile au câteva trăsături comune, o trăsătură
de bază fiind aceea că toate îşi stabilesc anumite obiective, acestea diferind de
la o organizaţie la alta şi de la o perioadă la alta.
Organizaţiile apar atunci când se creează condiţiile societale de comportament liber, autonom, al unor membri ai societăţii. Ele apar atunci când
oamenii (o parte sau întreaga societate) devin liberi şi autonomi în deciziile
lor, şi caută să-şi realizeze propriile lor interese şi preferinţe prin activităţi
independente. În acest sens, putem spune că organizaţiile urmăresc un scop (al
celui care o creează) şi implică o cooperare (între membrii săi ce au aderat
voluntar şi, de aceea, sunt dispuşi să coopereze).
Aşadar, organizaţia este acea organizare socială care şi-a propus capacitatea de a îşi coordona o parte din procesele care-i condiţionează performanţele şi
funcţionarea prin intermediul unor intervenţii concepute şi realizate de oameni.
Oamenii conlucrează pentru satisfacerea anumitor necesităţi şi astfel
sunt generate noi necesităţi, iar pe măsură ce situaţiile se complică apare necesitatea specializării oamenilor în cadrul organizaţiei, şi implicit necesitatea
apariţiei unor organizaţii specializate pe anumite domenii, cum este de exemplu organizaţia militară.
5
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Privită în ansamblu, armata constituie o organizaţie complexă, formată
din arme, servicii, mari unităţi, unităţi şi subunităţi. Organizaţiile de acelaşi
fel sau diferite între ele ca structură, însă legate între ele prin faptul că gravitează în jurul aceluiaşi scop, având o conducere unică, constituie un sistem
relativ autonom, de mare complexitate.
Conducerea unitară a armatei constituie un factor indispensabil al existenţei şi eficienţei sistemului militar, în care rolul de conducător este reprezentat de comandant (şef). Prin elemente întrunite, conducerea organismului
militar în ansamblu şi al fiecărui subsistem în parte (subunitate, unitate, mare
unitate) reprezintă ea însăşi un sistem structurat ierarhic, coerent, urmărind un
scop bine determinat, dispunând de principii, reguli şi norme, relaţii interne şi
externe, precum şi de mijloace materiale specifice.
Organizaţia militară7 este o instituţie birocratică cu structură ierarhică
proprie şi cu mediu educaţional specific, în care predomină relaţia formală,
având ca principal scop apărarea ţării (termenul de „instituţie birocratică” presupune o subordonare în exclusivitate pe verticală).
Ca organism specializat în purtarea războiului, armata are o structură
specifică şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unor reguli şi norme izvorâte din
specificul vieţii militare, din cerinţele luptei armate.
În concluzie, organizaţia militară reprezintă o entitate socială specifică,
constituită în mod deliberat dintr-un număr suficient de indivizi capabili să
folosească şi să mânuiască tehnica de luptă, armamentul şi să folosească eficient câmpul de luptă în ducerea acţiunilor de luptă.
Omul nu poate exista singur, el trebuie să comunice cu ceilalţi, să interacţioneze, să se raporteze la ei, trebuie să se adapteze la viaţa în colectivitate, în interiorul unui grup, unde fiecare trebuie să îşi aducă aportul la atingerea obiectivelor grupului.
În anul 1956, William H. Whylte8 a creat conceptul de „om organizaţional” pentru a descrie individul dezumanizat de apartenenţa sa prea îndelungată la o organizaţie. El l-a definit astfel : „omul organizaţional este omul creat
de organizaţiile sociale”, el are o anumită ideologie, dezvoltă anumite modalităţi de învăţare şi acţiune, are chiar anumite tulburări nervoase specifice contextului în care îşi desfăşoară activitatea.
Viziunea omului organizaţional reflectă starea de generalizare şi chiar
dominare a comportamentului uman în contextul organizaţiilor, surprinzând
modul în care consolidarea organizaţiilor conduse pe baza unei ierarhii manageriale ajunge să-i domine pe oameni. Omul organizaţional este subordonat
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puterii, fragmentat prin diviziunea muncii, dominat prin disciplina „liber consimţită” a muncii pentru salariu.
Trăsăturile comportamentului organizaţional au implicaţii deosebite şi în
organizaţia militară, unde regulile şi normele specifice vieţii militare, regulamentele militare ce trebuie respectate cu stricteţe, structura specifică a organizaţiei militare fac ca oamenii să îşi modifice în mod considerabil comportamentul. Regulamentele militare obligă, iar tinerii aflaţi sub Drapel se angajează sub jurământ să execute necondiţionat, întocmai şi la timp ordinele comandanţilor, bineînţeles acelea care sunt date în spiritul legilor ţării şi regulamentelor militare.
O particularitate cu implicaţii importante în funcţionarea corespunzătoare a domeniului militar şi care deţine o influenţă majoră asupra comportamentului organizaţional în organizaţia militară o constituie desfăşurarea acţiunii
acesteia pe principiul unităţii de comandă. Acest principiu înseamnă subordonarea de la câţiva militari până la mii de militari voinţei unui om, iar pe plan
individual, executarea fără discuţie a ordinelor primite, capacitatea militarului de a înţelege nu numai litera, dar şi spiritul ordinului.
Comportamentul organizaţional în organizaţia militară este influenţat în
mare măsură şi de principiul disciplinei militare ferme, conştiente. Este recunoscut rolul disciplinei şi al ascultării pentru asigurarea coeziunii organizaţionale. Accentul se pune pe subordonarea necondiţionată şi are drept obiectiv
evitarea manifestărilor de nesiguranţă la nivel executiv, diminuarea elementelor imprevizibile ale comportamentului militarilor. Organizaţia militară este
caracterizată de un puternic control social care menţine comportamentul
membrilor în cadrul normelor stabilite, al regulilor instituţionalizate.
Atât în interiorul cât şi în afara organizaţiilor, dar mai ales în cadrul organizaţiei militare, în viaţa de zi cu zi este necesar să putem anticipa comportamentul celorlalţi. Deşi poate pe timp de pace această problemă nu pare a avea
o importanţă foarte mare (experienţa ne arată totuşi că au existat numeroşi
militari care au comis acte de violenţă pe timpul executării serviciului, au avut
loc dezertări şi alte fapte care ar fi putut fi preîntâmpinate), pe timp de război
este impetuos necesar pentru comandanţi să poată anticipa comportamentele
militarilor, deoarece orice imprudenţă ar putea pune în pericol succesul misiunii, ar putea duce la pierderi de vieţi omeneşti în cadrul forţelor proprii.
Un vechi proverb chinezesc spune că : „Dacă îţi faci planuri pentru un
an, cultivă orez. Dacă îţi faci planuri pentru douăzeci de ani, plantează copaci.
Dacă îţi faci planuri pentru mai multe secole, formează oameni”. O parte dinoctombrie, 2011
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tre numeroşii teoreticieni ai managementului nu acceptă că factorul-cheie
pentru obţinerea succesului de către o organizaţie este conducerea de care dispune aceasta.
Prin „lider”9 este desemnată o persoană care exercită puterea sau o mare
influenţă în cadrul unor grupuri sociale de diverse mărimi (societăţi, naţiuni,
comunităţi, organizaţii, grupuri mai mici etc.)10.
Liderul este acea persoană care ocupă poziţia centrală în cadrul unui
grup, având influenţa cea mai mare în mobilizarea şi focalizarea eforturilor
membrilor grupului în direcţia realizării sarcinilor comune. Pe scurt, liderul
este „persoana care administrează (conduce) ori îndrumă (dirijează) pe alţii”.
Liderul este văzut ca un „arhitect social”, un transformator al organizaţiei, o persoană capabilă să provoace schimbări datorită unei motivaţii pozitive. Pentru aceasta, liderul trebuie să aibă calitatea:
• de a crea o viziune nouă şi irezistibilă;
• de a dezvolta angajamentul faţă de noua viziune;
• de a instituţionaliza noua viziune11.
Prestigiul liderului se creează prin muncă, inteligenţă, perseverenţă, consecvenţă şi prudenţă, prin tact şi fermitate, prin fructificarea la maximum a
propriilor calităţi şi înăbuşirea propriilor defecte. Calităţile personale cultivate îl duc la succes numai în măsura în care defectele de personalitate pot fi
înăbuşite prin autocontrol şi stăpânire de sine.
Collin Powell12 afirmă că „poţi fii sigur că excelezi ca lider atunci când
oamenii te urmează peste tot, fie chiar şi numai din curiozitate”. În opinia sa
există opt lecţii de viaţă pentru lideri, acestea fiind următoarele:
1. „Nu considera pe nimeni ca fiind mediocru în comparaţie cu tine şi nul trata cu ironie”. Sfatul său este ca atunci când conducem oameni să nu privim cu răutate acţiunile şi deciziile lor, ci de a ne trata subalternii de pe poziţii de egalitate.
2. „Nu uita că şi soldaţii au problemele lor. Iar dacă le ceri să le uite, ei
vor găsi alt confident. Şi nu e bine”. Deci, un adevărat lider ascultă pe toată
lumea potrivit dictonului: „Nu am învăţat niciodată ceva în timp ce vorbeam”.
Un lider trebuie să fie întotdeauna disponibil să discute orice problemă, succesul se obţine numai atunci când reuşim să dărâmăm toate barierele de
comunicare dintre lider şi subaltern.
3. „Să nu te temi niciodată de schimbări”. Liderul este cel care răspunde
de îndeplinirea misiunii, iar teama de a efectua schimbări secătuieşte organizaţia şi liderul ei de timpul, energia şi atenţia necesară îndeplinirii misiunii.
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4. „Nu neglija niciodată detaliile”. În caz contrar, rişti să fii considerat un
şef dezorganizat.
5. „Pentru că nu vei şti întotdeauna ce să alegi, ascultă-i şi pe ceilalţi”.
6. „Să fugi de stereotipuri”. Acestea, spune C. Powell, nu fac bine. Un
adevărat lider apreciază valorile şi fuge de rigiditate, iar pentru aceasta este
nevoie de flexibilitate.
7. „Foloseşte întotdeauna formula magică P = 40 to 70”. Probabilitatea
succesului de 70% reprezintă siguranţa, iar 40% eşecul.
8. „Fii întotdeauna o fire veselă şi nu uita de propria ta familie”. Ceea ce
înseamnă să fii relaxat, să ai umor cu oamenii, dar să nu foloseşti umorul
împotriva oamenilor.
Nu putem vorbi despre comportamentul liderului fără a face abstracţie de
leadership. Termenul „leadership” este polisemantic, intraductibil în limba
română printr-un singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii.
Dicţionarele româneşti îl traduc prin: a) conducere, comandă; şefie; comandament13; b) direcţie, conducere; conduită14; c) conducere15.
Leadership-ul este asociat cu viziunea. Pentru a transpune viziunea în
realitate, liderii trebuie să dispună de un act de competenţe specifice care să
le ghideze acţiunile.
Competenţele sunt înţelese ca un şir de talente, cunoştinţe şi abilităţi ce
fac o persoană adecvată ori bine calificată pentru o poziţie din cadrul organizaţiei. Aceste competenţe pot fi considerate instrumente interioare pentru
motivarea angajaţilor, direcţionarea sistemelor şi a proceselor, precum şi pentru îndrumarea activităţilor spre ţinte comune, care vor permite organizaţiei
să-şi mărească rezultatele.
Acest ghid pentru leadership este compus din trei părţi principale care
formează piramida leadership-ului:
• Competenţele interioare, care formează fundamentul leadership-ului.
Fără o bază solidă, pereţii piramidei se vor prăbuşi în curând;
• Competenţele leadership-ului formează structura de bază (pereţii) care
separă liderii de şefi prin construirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare
conducerii organizaţiei. Fără aceste competenţe, un lider are o bază superficială de pornire (este un şef „fără cap pe umeri”);
• Competenţele profesionale adaugă profunzime piramidei. Cea mai
mare parte a acestor competenţe provine din experienţe şi învăţarea din aceste experienţe. Dacă o persoană poate avea puterea competenţelor interioare şi
a celor de leadership, numai din întâmplare şi eroare, şi mai târziu prin reflecoctombrie, 2011
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tare poate obţine competenţele profesionale pentru a descrie un lider bun.
Fiecare organizaţie reclamă un set diferit de competenţe profesionale pentru
fiecare poziţie de leadership.
Omul nu poate exista singur, el trebuie să comunice cu ceilalţi, să interacţioneze, să se raporteze la ei, trebuie să se adapteze la viaţa în colectivitate, în interiorul unui grup, unde fiecare să-şi aducă aportul la atingerea obiectivelor grupului.
Organizaţiile apar atunci când se creează condiţiile societale de comportament liber, autonom al unor membrii ai societăţii. Ele apar atunci când
oamenii (o parte sau întreaga societate) devin autonomi în deciziile lor, căutând să-şi realizeze propriile lor interese şi preferinţe prin activităţi independente. Astfel, ei fie vor crea organizaţii, fie vor intra ca membrii ai acestora.
În acest sens, putem spune că organizaţiile urmăresc un scop (al celui care o
creează) şi implică o cooperare între membrii ce au aderat la aceasta.
Oamenii nu conlucrează la întâmplare, ci comportamentul lor este generat de anumite necesităţi sociale, aşa cum sunt ele conştientizate în nevoi, aspiraţii, interese. Comportamentul membrilor organizaţiei îşi pune amprenta în
mod decisiv asupra rezultatelor activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia şi de
aceea este foarte important să se încerce dirijarea comportamentului într-o anumită direcţie convenabilă pentru organizaţie, astfel încât obiectivele propuse să
poată fi îndeplinite cu obţinerea maximului de satisfacţie din partea membrilor
organizaţiei. Din acest punct de vedere, motivaţia joacă rolul cel mai important
deoarece contribuie decisiv la determinarea gradului de implicare a membrilor
organizaţiei în soluţionarea diverselor probleme specifice acesteia.
Comportamentul organizaţional are implicaţii deosebite în organizaţia
militară, unde regulile şi normele specifice vieţii militare, regulamentele militare ce trebuie respectate cu stricteţe, existenţa unui sistem de pedepse şi recompense cu o aplicabilitate foarte punctuală determină o structură specifică ce obligă membrii organizaţiei să-şi modifice în mod considerabil comportamentul.
Un rol foarte important pentru organizaţie îl are managerul acesteia, însă
diferenţa dintre organizaţii o realizează liderul, deoarece el este acela care are
o viziune pe termen îndelungat asupra viitorului organizaţiei, care pune accent
pe oameni şi care anticipează oportunităţile şi punctele slabe ale organizaţiei,
străduindu-se să repereze imprevizibilul şi să imagineze scenarii de preschimbare pentru a putea reacţiona şi a se adapta unor situaţii neprevăzute.
Din nefericire, şi în organizaţia militară vedem prea multe cazuri în care
managerii acţionează fără analiză, nu lucrează pe modele teoretice, căutând o
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soluţie rapidă a problemei, rezultatul fiind adesea dezastruos. Această situaţie
capătă alte valenţe în cazul unui conflict armat, când comandantul nu are timp
de reflecţii, el fiind obligat să ia decizii în scurt timp, în condiţii de stres (de
aceea trebuie să se pună foarte mare accent pe pregătirea profesională a celor
ce ajung să comande o subunitate). Important nu este să supraanalizezi o problemă, ci mai degrabă să „ataci” problema cu o înţelegere sistematică a ştiinţei comportamentului.
Este foarte dificil să cunoşti o persoană în toată complexitatea ei, să-i
cunoşti conceptele despre viaţă, să-i conturezi personalitatea astfel încât, în
final, să-i poţi cunoaşte şi anticipa comportamentul în diferite situaţii. Deci, se
poate afirma faptul că cea mai mare enigmă a omenirii o reprezintă însuşi omul.
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managerilor din
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Abstract
The rapid rate of change on the global level, along with the informational outbreak, generates gaps between the present operational
environment requests and the education content. In order to facilitate
adjustment to change, it is ideal that education should assimilate the
direction, content, and rate of development, prefigure its content
according to the military environment requirements, prepare the man
so he should be able to adapt to change, preventing or limiting the
stress caused by it. For this reason, a new and innovatory educational
politics conception is necessary, as well as the creation of implementation opportunities of research results in the education management
field, in the practice of organizing and managing the continuous formation non-university education.
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formare continuă.Deşi este unanim apreciat că lupta armată reprezintă acţiunea umană cu cel mai dezastruos efect, oamenii nu au renunţat la ea, ci dimpotrivă, s-au angajat într-o luptă nebunească a perfecţionării cunoştinţelor,
forţelor şi mijloacelor de nimicire reciprocă. Fiind o realitate a ei, războiul îşi
adaptează permanent fizionomia. Modalităţi de acţiune, considerate până
acum nespecifice luptei armate, caută să pătrundă în recuzita ei. Teoreticienii
şi practicienii de marcă apreciază că ne aflăm la momentul în care lupta armată se particularizează şi se diseminează tot mai profund. Se caută o adaptare
din mişcare la noile realităţi, situaţie reflectată în doctrinele militare unde
acţiunile de luptă atipice care ofereau până acum imaginea unei preocupări
secundare au devenit deja o prioritate centrală în cadrul planificării apărării.
Procesul de transformare a învăţământului militar, parte componentă a procesului de transformare a armatei, este chemat să ofere un răspuns adecvat situaţiei în speţă. O abordare activă a modificărilor operaţionale impune un răspuns pe măsură la nivel conceptual, ceea ce implică găsirea de soluţii credibile pentru generarea sustenabilă a resursei umane competitive, capabilă să
funcţioneze eficient vizavi de perspectivele luptei armate.

Strategia dezvoltării
învăţământului militar
de formare continuă
Reforma învăţământului militar de formare continuă a început încă din
primele momente ale tranziţiei post-comuniste. Ea a fost marcată însă de trei
limitări:
– caracterul reactiv, schimbarea în instruire fiind consecinţa şi nu una din
forţele motrice ale reformelor doctrinare, de asigurare a resursei umane şi
materiale sau de ordin social;
– dependenţa de finanţarea bugetară, mai ales în investiţii, programe de
achiziţii, ceea ce a dus la importul precipitat de instituţii, la incertitudini şi discontinuităţi;
– limitarea la instruirea prin participarea la cursuri de durată din ce în ce
mai scurtă, sub presiunea specializării stricte în armă.
În condiţiile acestor limitări, se poate aprecia că reforma învăţământului
militar de formare continuă a fost mai degrabă o reformă parţială, o reformă
octombrie, 2011
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limitată la anumite componente şi la priorităţile desemnate de societatea civilă. Ceea ce trebuie întreprins constă în asigurarea unei perspective globale,
care să cuprindă ansamblul sistemului educativ din armată în relaţie cu transformările din armată, în realizarea convergenţei politicii în domeniul instruirii, centrată pe repere realiste şi etape bine eşalonate, într-o logică a acţiunii
pe termen lung, în consensul elementelor determinante, în scopul abordării
profesioniste şi pragmatice a învăţământului de formare continuă.
Deşi au mai existat încercări de abordare a domeniului în cauză, la
momentul actual se resimte nevoia unui document programatic care să
instituie o serie de priorităţi şi direcţii de acţiune asumate deopotrivă de
beneficiarii activităţilor de instruire şi de personalul componentei de învăţământ militar de formare continuă. Aplicarea acestor priorităţi şi direcţii
de acţiune ar asigura garanţiile minimale pentru ca instruirea să răspundă
în mod adecvat la provocările şi presiunile unui context problematic, complex şi imprevizibil. Pentru a promova un document programatic este
esenţial consensul asupra funcţiilor sistemului de învăţământ militar de
formare continuă. Din această perspectivă, componenta militară de formare continuă are un rol determinant în dezvoltarea personală a fiecărui
beneficiar al educaţiei. Potrivit articolului 339, titlul V din Legea educaţiei naţionale nr.1 din 05.01.2011, „Ministerele şi autorităţile centrale pot
avea responsabilităţi în domeniul educaţiei şi formării pentru profesiile
reglementate prin legi speciale. Formarea continuă a personalului din
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se
reglementează prin ordine şi instrucţiuni proprii, emise de către conducătorii acestora. Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele
anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru
învăţământul de formare continuă nonuniversitară a personalului militar,
de informaţii, ordine publică şi securitate naţională se stabilesc de
Ministerul Apărării Naţionale, de Ministerul Administraţiei şi Internelor,
de Serviciul Român de Informaţii şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit
specificului şi nivelurilor de învăţământ”. Practic, valoarea instrumentală
pentru reglementare aparţine în exclusivitate ministerului de resort.
Obiectivele învăţământului militar de formare continuă se identifică cu
însuşi textul şi litera legii:
a) dobândirea de către cursanţi a unui ansamblu de cunoştinţe, deprinderi,
valori şi atitudini care să le permită o bună şi corectă interacţiune socială, pres-
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tarea unor activităţi utile şi generatoare de satisfacţie, respectul normelor şi reglementărilor din armată şi societate, continuarea învăţării la niveluri superioare;
b) profesionalizarea resursei umane prin diverse forme şi niveluri de
învăţământ, în concordanţă cu cerinţele autorităţii în domeniu;
c) educaţia continuă a specialiştilor de nivel superior, în concordanţă cu
exigenţele actuale ale mediului profesional, integrat în circuitul internaţional,
şi cu evoluţia previzibilă a acestora;
d) valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică şi integrarea acestora în scopul asigurării progresului general al ştiinţelor aplicative
în domeniu;
e) crearea, păstrarea, difuzarea şi promovarea valorilor culturii naţionale
şi ale armatei;
f) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului şi cetăţeanului, ale comunităţilor şi societăţilor, în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei, al cultivării diversităţii culturale şi înţelegerii
reciproce;
g) promovarea cooperării internaţionale;
h) consolidarea statului de drept prin mijloace educaţionale.
Aceste obiective generale au misiunea de a orienta elaborarea programelor
de studii, de a sta la baza organizării şi transmiterii cunoaşterii şi de a fi aplicate
în evaluarea calităţii serviciilor educaţionale. Totodată, asumarea obiectivelor
prescrise trebuie să se asocieze cu tipurile de resurse făcute disponibile educaţiei,
cu cantitatea lor şi cu răspunderea publică a instituţiilor de conducere şi a beneficiarilor faţă de modul de utilizare a resurselor şi de realizare a obiectivelor.
Învăţământul de formare continuă trebuie să se orienteze către acele transformări care să-l sincronizeze cu cele mai importante dezvoltări actuale şi viitoare. Principalele direcţii de acţiune pentru perioada următoare ar putea viza:
a) asigurarea calităţii prin dezvoltarea mecanismelor instituţionale care să
includă stabilirea responsabilităţilor instituţiilor implicate, evaluarea programelor sau instituţiilor, şi un sistem de certificare sau de proceduri comparabile;
b) adoptarea unei structuri a programelor de studii, bazată pe un sistem
comparabil şi compatibil de calificări militare în care fiecare calificare să fie
descrisă în termeni de direcţie de studiu, nivel, cunoştinţe, competenţe şi profil.
La momentul actual, învăţământul militar de formare continuă se confruntă cu transformări fără precedent. Ele sunt generate de trei factori:
• Primul este reprezentat de tehnologiile specifice domeniului apărării, informaţiei şi comunicării. Efectele acestor tehnologii în domeoctombrie, 2011
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niul apărării sunt profunde. Parteneriatele implică compatibilitate,
interschimbabilitate, standardizare, conectivitate, nu numai din punct de
vedere al resursei umane, ci şi din punct de vedere tehnologic. Pe lângă
aceste dezvoltări, tehnologiile informaţiei şi comunicării induc schimbări şi în modelele manageriale clasice ale instituţiilor de formare continuă (de exemplu, prin stabilirea unor noi sisteme informatice de gestionare), în organizarea bibliotecilor şi a centrelor de documentare, în proiectarea şi aplicarea programelor de studii, în organizarea şi funcţionarea cercetării etc.
• Un al doilea factor este reprezentat de creşterea cererii individuale de
studii de specializare. Tot mai multe persoane aspiră să obţină confirmarea
în anumite specialităţi, ceea ce ar induce schimbări importante în „ofertele
educaţionale”. Mobilitatea resursei umane este mult mai mare decât în trecut
şi pentru promovarea în carieră personalul militar este dispus la schimbarea
domeniului consacrat de activitate.
• În sfârşit, al treilea factor ia forma „pieţei în învăţământul militar de
formare continuă”. Lipsa diversificării instituţionale a generat lipsa de competiţie dintre instituţii, cu efecte asupra programelor de management al carierei individuale.
Instituţiile militare de formare continuă a personalului sunt afectate
de influenţele factorilor mai sus menţionaţi şi participă esenţial la pregătirea resursei umane atât pentru evoluţia în carieră, cât şi pentru participarea la misiunile din teatrele de operaţii. Întrebarea este: cu ce ritm şi cu
ce performanţe? Răspunsurile ar putea diferi în funcţie de criteriile la
care s-ar raporta eventualul interlocutor. Raţiunile acestei stări sunt multiple şi evident discutabile. Într-un astfel de context, este importantă promovarea unei noi politici în sectorul învăţământului militar de formare
continuă, care să răspundă complexităţii mediului de operare actual.
Reproducerea fidelă a mediului operaţional este aproape imposibilă în
spaţiul limitat al sălii de clasă, fără o dotare corespunzătoare şi fără
comasarea unei diversităţi de resurse, pentru perioade relativ limitate, la
anumite momente în derularea cursurilor organizate în aceste instituţii.
Este momentul propice trecerii la acel set de transformări care ar asigura
dezvoltarea sustenabilă a învăţământului de formare continuă şi sporirea
contribuţiei sale la dezvoltarea capitalului intelectual, cognitiv şi tehnologic al instituţiei militare.
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Strategia transformării
ca dezvoltare
Strategia privind dezvoltarea învăţământului militar, strategiile sectoriale privind învăţământul liceal, preuniversitar, superior şi de formare continuă,
şi orice program de reformă privind învăţământul militar în ansamblul său trebuie să respecte o serie de principii.
În elaborarea strategiei de dezvoltare a învăţământului militar de formare continuă sunt avute în vedere două categorii de principii: unele generale,
regăsite în orice abordare de acest tip, şi altele speciale, în baza cărora funcţionează şi va funcţiona sistemul de învăţământ militar de formare continuă în
perioada următoare.
Principiile generale, luate ca referinţă în ceea ce am numit „strategia
transformării ca dezvoltare”, respectiv în procesul de dezvoltare a învăţământului militar de formare continuă, sunt următoarele:
a) prioritate acordată obiectivelor majore şi mai puţin programării detaliate a dezvoltării învăţământului militar de formare continuă;
b) realizarea unui sistem de învăţământ echilibrat prin descentralizare.
Descentralizarea consecventă şi extinsă reprezintă calea prin care se poate asigura un sistem de învăţământ corect distribuit pe arme şi specialităţi şi cu o structură care să ţină cont de nevoile de pregătire specifice fiecăreia dintre acestea;
c) promovarea varietăţii opţiunilor de aplicare a unor decizii centrale în
rezolvarea unor situaţii punctuale. Deoarece fiecare instituţie de învăţământ
are particularităţile sale, se poate considera că cea mai bună soluţie de implementare a unei decizii se află în mâna celor care gestionează aceste instituţii;
d) dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile de învăţământ şi structurile
beneficiare ale activităţii de instruire;
e) planificarea schimbărilor şi acordarea unui timp de răspuns suficient
de lung, pentru ca sistemul de învăţământ de formare continuă să poată reacţiona la intervenţiile determinate de implementarea unor noi politici; estimarea corectă a timpului de răspuns înaintea unei noi intervenţii;
f) depistarea punctelor de amplificare din sistemul de învăţământ militar
de formare continuă. Componentele sistemului militar de învăţământ nu sunt
izolate, ci interacţionează sau se află în raporturi de determinare. Resursele de
care dispunem sunt relativ reduse, de aceea este imperios necesar a depista
care sunt componentele cu rol determinant în a produce schimbări benefice,
octombrie, 2011
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de a le stimula în aşa fel încât intervenţia să se amplifice şi să se difuzeze la
nivelul întregului sistem de învăţământ.
Toate instituţiile de învăţământ militar de formare continuă, indiferent de
nivel, fac parte din sistemul de învăţământ militar care este unitar în ceea ce
priveşte scopurile, funcţiile şi principiile. Principiile specifice următoare trebuie privite din această perspectivă:
a) organizarea şi funcţionarea sistemului militar de învăţământ de formare continuă se realizează în conformitate cu prevederile ordinelor şi reglementărilor autorităţilor competente;
b) prin organizarea şi funcţionarea sistemului militar de învăţământ de
formare continuă se asigură instruirea resursei umane începând cu corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, continuând cu corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor, şi terminând cu corpul ofiţerilor;
c) accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ este nediscriminatoriu;
d) instituţiile de învăţământ promovează şi asigură echitatea şi egalitatea
şanselor în accesul personalului la orice formă şi nivel de învăţământ;
e) ccesul la educaţie în învăţământul de formare continuă nonuniversitară este deschis şi permanent, fiind asigurat pe tot parcursul carierei militare;
f) descentralizarea competenţelor şi responsabilităţilor în domeniul managementului educaţional şi administrativ la nivelul instituţiilor de învăţământ;
g) asigurarea calităţii educaţiei la toate nivelurile şi formele de învăţământ; asigurarea unui sistem riguros de control al calităţii; clasificarea instituţiilor de învăţământ în raport cu performanţele obţinute; finanţare funcţie de cifrele de şcolarizare şi specificul activităţilor de desfăşurat;
h) formarea unor calificări bazate pe competenţe reale, probate, utilizabile în carieră;
i) asigurarea echităţii în evaluarea performanţelor individuale şi instituţionale;
j) abordarea concertată şi bine articulată a schimbării în educaţie, astfel
încât reforma să vizeze toate palierele, toate dimensiunile şi toate componentele sistemului educativ;
k) încurajarea parteneriatelor dintre componentele sistemului de învăţământ de formare continuă nonuniversitară şi unităţile operaţionalizate,
mergând de la cooperări simple, stabilite în vederea realizării unor obiective limitate, până la realizarea în comun a unor exerciţii tactice complexe,
cu participarea largă a personalului şi tehnicii din dotarea unităţilor operaţionalizate;
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l) corelarea sistemului de învăţământ de formare continuă nonuniversitară din România cu sistemele similare din statele partenere.

Priorităţi ale politicii
educaţionale
Este evident faptul că principala resursă a armatei o constituie resursa
umană bine pregătită şi antrenată. Este necesară o concepţie clară despre rolul
învăţământului de formare continuă nonuniversitară în sistemul învăţământului militar, despre rolul absolvenţilor de la fiecare palier al sistemului în organigrama instituţiilor militare. În acest context se prefigurează o serie de priorităţi ale politicii educaţionale în învăţământul militar şi cu precădere în învăţământul militar de formare continuă:
• Considerarea învăţământului de formare continuă nonuniversitară ca
o adevărată prioritate în învăţământul militar. În acord cu această concepţie,
se impune alocarea unor sume din buget pentru un nivel optim de derulare a
activităţilor, încurajarea investiţiilor în infrastructura de învăţământ, dotarea
acestora cu tehnică şi armament nou introduse în dotarea armatei, un management performant al calităţii în fiecare instituţie de învăţământ, prin care se
promovează competitivitatea, dezvoltarea învăţării informatizate, stimularea
motivaţiei individuale pentru învăţare şi emancipare personală, susţinerea
inovaţiilor şi iniţiativelor instituţionale, astfel încât să se reconstituie capacitatea de autoreglare şi schimbare din interior a sistemului educativ.
• Elaborarea unei noi baze legislative a învăţământului militar, în general, şi de formare continuă nonuniversitară în special, în ideea reglementării
cuprinzătoare a domeniului de activitate.
• Trecerea de la reforme reparatorii la reforma sistemică – Armata
României este integrată tot mai puternic în procesele de globalizare şi de
integrare euroatlantică, suportând tot mai intens consecinţele acestora.
Învăţământul trebuie să ţină seama de schimbările interne şi internaţionale
şi să se remodeleze în funcţie de ele. De aceea, se impune trecerea la transformări sistemice, în care fiecare componentă a sistemului învăţământului
militar să fie regândită în raport cu celelalte componente. Câteva acţiuni
specifice ar putea fi: analiza nevoilor de formare, dezvoltarea specializărilor deficitare ca număr de personal şi necesare sistemului militar; dezvoloctombrie, 2011
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tarea de noi calificări în raport cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale
armatei; elaborarea unei politici a formării iniţiale şi continue, corelată cu
dinamica resursei umane la nivel de minister; corelarea instituţională mai
bună a învăţământului de formare continuă cu celelalte componente ale sistemului de învăţământ militar şi cu beneficiarii activităţilor de instruire;
reanalizarea structurii învăţământului de formare continuă în vederea optimizării acestuia; completarea nomenclatorului ocupaţiilor cu specializările
militare dobândite prin parcurgerea unor forme de pregătire; monitorizarea
modului de inserţie a absolvenţilor din învăţământul de formare continuă
în unităţile armatei; optimizarea activităţilor practice în ansamblul procesului didactic; reconceperea sistemului de admitere; încadrarea cursanţilor
într-un traseu al carierei în raport cu motivaţiile, capacităţile şi performanţele acestora; flexibilizarea rutelor de studii în raport cu interesele şi performanţele cursanţilor; introducerea sistemului de selecţie pe
parcursul studiilor etc.
• Corelarea mai strânsă a sistemului de învăţământ din România cu
sistemele euroatlantice de învăţământ prin: dezvoltarea de programe de studii integrate, care să conducă la obţinerea de diplome comune; programele
de studii comune vor încuraja mobilitatea cursanţilor şi vor valorifica mai
bine resursele umane şi materiale ale instituţiilor; intensificarea mobilităţii
resursei umane din armată la nivel european şi internaţional şi folosirea
acestei mobilităţi ca sursă de generare de capital intelectual pentru dezvoltarea internă etc.
• Finanţarea învăţământului de formare continuă nonuniversitară, prin
măsuri menite, pe de o parte, să elimine starea de subfinanţare a învăţământului militar, iar pe de alta, să diversifice sursele de finanţare.
• Adecvarea învăţământului la tehnologiile militare nou introduse în
dotare la tehnologiile informaţiei şi comunicării.
• Asigurarea calităţii învăţării şi a serviciilor educaţionale. Prioritatea
acordată calităţii s-ar putea traduce prin următoarele obiective: instituirea
unui nou sistem de evaluare internă şi externă; extinderea evaluării produselor; ameliorarea standardelor de instruire; formarea personalului didactic
pornind de la principiile obligativităţii unor astfel de activităţi, a formelor
specifice pe care trebuie să le ia pregătirea personalului şi a integrării cercetării didactice (cercetării active), ca demers pentru formarea formatorilor
în procesul de predare; dezvoltarea sistemului de consiliere şi orientare pentru cursanţi etc.
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Formarea şi perfecţionarea
managerilor din învăţământul
militar de formare continuă
Deşi s-au încercat mai multe variante de pregătire a managerilor din
învăţământul de formare continuă, în prezent nu există un sistem instituţionalizat de formare iniţială şi continuă a acestora. Managerul din învăţământul de
formare continuă este încă un autodidact care îşi distilează propria experienţă empirică şi învaţă uneori prin încercare şi eroare.
Dominantele evoluţiei managementului instituţiei militare de învăţământ
de formare continuă nu vor consta atât, sau în primul rând, în modificări semnificative ale principiilor şi bazelor legislative existente sau în înfiinţarea de
noi instituţii şi organisme manageriale, cât în perfecţionarea mecanismelor
din interiorul structurilor manageriale, în profesionalizarea practicii manageriale şi în construcţia unui sistem de formare şi dezvoltare a competenţelor
proprii acestui domeniu profesional.
Un management de calitate a unei astfel de instituţii presupune cumularea eficientă a calităţilor mai multor sisteme de luare a deciziei (structural,
colegial, managerial), limitându-le totodată defectele. Se poate asocia decizia
colegială la anumite niveluri ierarhice şi în anumite domenii cu decizia managerială în alte domenii cruciale pentru capacitatea unei instituţii de a-şi îndeplini misiunea.
Principalele obiective în acest domeniu sunt:
• Elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare a managementului în învăţământul militar de formare continuă; perfecţionarea sistemului
managerial al învăţământului în raport cu nivelurile de conducere.
• Profesionalizarea activităţilor manageriale şi formarea managerilor
pentru toate structurile de conducere ale învăţământului. Schimbarea atitudinilor, capacităţilor şi comportamentelor profesionale ale managerilor în spiritul principiilor şi metodelor managementului modern.
• Îmbunătăţirea evaluării activităţii manageriale şi a managementului.
Perfecţionarea evaluării în vederea selecţiei, menţinerii, promovării sau eliberării din funcţie a managerului.
• Întărirea şi perfecţionarea conducerii colegiale în structura de educaţie
şi instrucţie; crearea unui climat de responsabilitate şi competiţie prin specificarea unor obligaţii statutare cvadruple ale personalului didactic: de preda-
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re, de cercetare, de participare la administrarea catedrei şi de difuzare a cunoştinţelor în mediul de încadrare.
• Reorganizarea sistemului managerial din instituţii, în aşa fel încât să se
asigure creşterea consistenţei şi eficienţei proceselor decizionale.
• Crearea unor grupuri manageriale sub forma unor programe de studii,
a unor centre de cercetare, a unor centre de iniţiere pentru managerii din învăţământul de formare continuă premergător preluării unor funcţii din structuri
de învăţământ, în cadrul unui sistem care este managerial la nivel de instituţie şi colegial la nivel de catedră.
• Menţinerea diferenţierii în învăţământul de formare continuă între
managementul educaţional şi managementul administrativ, formarea distinctă
a celor două categorii de manageri şi creşterea performanţelor lor profesionale.
• Utilizarea variată şi graduală a unui set de stimulări material-financiare şi morale, care să recunoască şi să recompenseze performanţele manageriale ridicate.
A promova acele transformări care conduc la o dezvoltare instituţională
sustenabilă presupune asigurarea finanţării adecvate a învăţământului militar
de formare continuă nonuniversitară, prin alocarea unor fonduri de investiţii
corespunzătoare. Propunerile de mai sus sunt indicative în acest sens.
Concomitent, consolidarea poziţiei acestei componente a sistemului de învăţământ militar în domeniul didactic, de cercetare, de conducere şi administrare, inclusiv financiar, va trebui să se armonizeze cu accentuarea răspunderii
acestor instituţii vizavi de calitatea actului educaţional.
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Contribuţii la o didactică
a competenţelor în liceu
DR. AUREL CONSTANTIN SOARE*

Moto: „Problemele importante cu care ne confruntăm nu se
pot rezolva la acelaşi nivel de gândire folosit pentru crearea lor”.
(Albert Einstein)

Abstract
Orienting education towards developing competences is a necessary condition for applying an integrating pedagogy. The fundamental
coordinates of the concept "school competence" are: knowledge +
skills + abilities + attitudes + motivation + a situational / didactic
frame of production + a didactic context. The competence is an educational aim that implies the involvement in certain educational situations of a structured system of knowledge, skills and attitudes, student
- centred along the process of learning / formation in order to solve
some problems brought about by these situations and which eventually materializes itself in an educational product that can be evaluated.
Cuvinte-cheie: competenţă, competenţă şcolară, competenţă
acţional-situaţională, finalitate educaţională, cetăţenie activă, incluziune, evaluarea competenţelor.
*Colegiul Militar Naţional „Dimitrie Cantemir”, Breaza
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lobalizarea, dezvoltarea deosebită a ştiinţei şi tehnicii, transformarea întregii lumi într-un „sat deschis” au determinat instituţii şi specialişti de pretutindeni să caute competenţele de care are nevoie un cetăţean al
Terrei pentru a se integra cu succes în viaţa societăţii căreia îi aparţine.
Un curent deosebit de important al gândirii psiho-pedagogice actuale şi
practicile care rezultă se fondează pe ideea de a oferi fiecărui educabil şanse
egale de a fi instruit, format, dirijându-l pe fiecare spre dezvoltarea optimă a
propriului potenţial.
De aceea, un învăţământ orientat spre formarea competenţelor este o
condiţie necesară pentru a aplica o pedagogie a integrării, unde elevul să
poată deveni stăpân pe situaţiile cu care s-ar putea confrunta în viaţa profesională şi personală.
Acest lucru se poate întâmpla dacă şcoala românească pentru tot ceea
ce doreşte a întreprinde în noile condiţii ale aplicării Legii Educaţiei
Naţionale va viza obiective ca: a da sens învăţării, plasând-o într-un context
semnificativ pentru elev şi în relaţie cu situaţii concrete pe care acesta le va
întâlni mai târziu, sau care au pentru el sens; a distinge esenţialul de ceea ce
este mai puţin important, insistând asupra momentelor de învăţare care sunt
importante, fie că sunt utile în viaţa cotidiană, fie pentru că ele constituie
fundamentul învăţării ulterioare; a învăţa să utilizezi cunoştinţele în situaţie, şi a nu se limita la umplerea capului elevului cu diverse cunoştinţe, ci a
viza, de asemenea, stabilirea legăturii între aceste cunoştinţe şi valori, sau
finalităţi ale învăţării, cum ar fi, de exemplu, a face ca elevul să devină un
cetăţean responsabil, un angajat competent, o fiinţă independentă; a stabili
legături între diferite noţiuni studiate, căutând prin aceasta răspunsul la una
din marile probleme ale societăţii noastre, care constă în garantarea pentru
fiecare elev a mobilizării în mod real a cunoştinţelor şi competenţelor sale
pentru a-i permite să rezolve în mod util o situaţie cu care se confruntă, dar,
de asemenea, a-i permite să facă faţă unei dificultăţi neprevăzute, unei situaţii nemaiîntâlnite vreodată.
Conceptul de competenţă şcolară ca finalitate a procesului educaţional
este o noţiune-cheie a pedagogiei acţiunii. DEx nu atestă pentru „competenţă” decât înţelesul de calitate a unei persoane , „capabilitatea de a se pronunţa asupra unui lucru”. (DEx, ediţia a II-a, Bucureşti, Academia Română,
Editura Universul Enciclopedic, 1996).
Cinci cadre permit persoanei sau unui grup de persoane, în situaţie şi în acţiune, să realizeze o prelucrare a acestei situaţii pentru a dezvolta o competenţă:

G
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1. Cadrul situaţional defineşte:
– o familie de situaţii care defineşte proprietăţile comune tuturor situaţiilor din această familie; această familie de situaţii este generică şi include un
anumit număr de situaţii;
– o situaţie în care persoana sau grupul de persoane acţionează concret;
situaţia este particulară; o situaţie este un ansamblu de circumstanţe, dintre
care unele constituie resurse pentru prelucrarea situaţiei de către persoanele în
cauză, altele reprezintă constrângeri sau chiar obstacole.
2. Un câmp de experienţe, ce face referire la:
– experienţele şi acţiunile anterioare trăite de persoanele respective în
situaţii mai mult sau mai puţin izomorfe cu situaţia actuală şi pentru care ele
au realizat deja prelucrări competente, care pot fi adaptate sau nu la situaţia
actuală;
– cunoştinţele persoanelor, adaptabile sau nu la situaţia actuală.
3. Un cadru de resurse permite mobilizarea:
– unor resurse proprii persoanelor: ele sunt cognitive, conative şi corporale;
– unor resurse specifice situaţiei: este vorba de circumstanţele situaţiei
care îi facilitează prelucrarea;
– unor resurse externe: sunt resursele pe care persoanele le mobilizează
în afara situaţiei pentru a prelucra.
4. Un cadru de acţiune precizează:
– categorii de acţiuni ce definesc proprietăţi comune acţiunilor posibile
în situaţia dată; categoriile de acţiuni sunt generice şi inclusive; ele includ un
anumit număr de acţiuni posibile în situaţia dată;
– acţiuni contextualizate în situaţie; ele permit o prelucrare cu ajutorul
unui anumit număr de resurse; ele sunt concrete; realizarea acţiunilor presupune şi luarea în considerare a constrângerilor ce ţin de anumite circumstanţe ale situaţiei date;
– o prelucrare care articulează un anumit număr de acţiuni cu un anumit
număr de resurse; această prelucrare poate îmbrăca forme variate, mergând de
la aplicarea liniară a unei tehnici, trecând prin folosirea unor metode, până la
dezvoltarea unei strategii particulare, adaptată la situaţie, fiecare prelucrare
este specifică persoanelor şi situaţiei actuale; ea poate fi, eventual, adaptată la
alte situaţii care aparţin aceleiaşi familii de situaţii.
5. Un cadru de evaluare specifică:
– tipul de prelucrare aşteptat pentru ca situaţia să fie realmente prelucrată: prelucrarea competentă;
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– criterii care permit sa se verifice în ce măsură prelucrarea competentă
a situaţiei este reuşită şi acceptabilă din punct de vedere social1.
În anul 1982, în condiţiile identificării unor soluţii viabile de scoatere a
educaţiei din criza existentă, când un grup de cercetători din Franţa a lansat
termenul de competenţă, acesta fiind utilizat cu referire la achiziţiile şcolare,
ceea ce poate să facă elevul: efectul final al învăţării.
Mai apoi a fost completat cu noţiunile: priceperi, deprinderi, abilităţi,
vizând formarea – dezvoltarea acţională a elevului.
Astăzi, la discriminarea sensului pedagogic al conceptului de competenţă s-au avut în vedere trei accepţiuni de bază ale termenului:
a) un savoir-faire general, desemnând abilităţi generale, transversale,
necesare elevului în vederea prelungirii studiilor, această concepţie fiind promovată de şcoala latină, adepţii căreia consideră că şcoala trebuie să dea elevilor competenţe de bază şi să formeze generalişti;
b) un savoir-faire disciplinar, concept promovat de şcoala anglo-saxonă,
adepţii căreia au viziuni mai pragmatice asupra educaţiei şi care văd în şcoală o instituţie menită să-i pregătească pe toţi pentru viaţă;
c) un ansamblu integrat de aquis (cunoştinţe, abilităţi, motivaţii) disciplinare de bază, indispensabile individului în viaţă, care îi permit să facă faţă
unei situaţii de viaţă şcolară sau socială (Şcoala de la Geneva).
Concluzionând, putem afirma că reperele de bază ale conceptului de
competenţă şcolară sunt: cunoştinţe + capacităţi + deprinderi + atitudini +
motivaţii, un cadru situaţional /didactic de realizare + un context didactic.
Competenţa este o finalitate educaţională, care solicită mobilizarea, în
anumite situaţii şcolare, a unui ansamblu structurat de cunoştinţe, capacităţi şi
atitudini, apropiate de elev pe parcursul învăţării-formării, în vederea rezolvării unor probleme puse de aceste situaţii şi care se materializează în final întrun produs şcolar ce poate fi supus evaluării.
Pentru a întări acest lucru putem afirma că pentru a poseda o competenţă nu este suficient ca obiectivele să fie juxtapuse, ele trebuie să interacţioneze pentru a forma un tot unitar, unificat. Este suficient ca unul din termeni să
aibă o valoare nulă pentru ca o competenţă să fie nulă.
În acest context, un obiectiv este exersarea (exerciţiul) unei capacităţi pe
(într-un) conţinut (domeniu de conţinut) dat spre învăţare (aprofundare).
Pornind de la acest cadru conceptual, putem angaja elevul într-un demers
activ, individual sau în grupuri mici, în procesul de învăţare-evaluare. Acum
intervine măiestria pedagogică a celui care oferă serviciul său educaţional în

266

www.rft.forter.ro

Contribuţii la o didactică a competenţelor în liceu

a executa o diferenţiere a instruirii în funcţie de nevoile, de motivaţiile elevului, fiind călăuzit de principiile generale ale proiectării didactice a conţinuturilor şi produselor didactice în funcţie de interesele, disponibilităţile şi profilurile specifice de învăţare ale fiecărui elev. Pentru aceasta profesorul ajustează conţinuturile, procesul şi produsul în funcţie de profilul de învăţare al elevului, înţelege, apreciază şi clădeşte didactica pe diferenţele dintre elevi, folosind o varietate de strategii de instruire, ca: inteligenţe multiple, activităţiancoră, instruire complexă, investigaţii în grup, strategii de interogare, centre
de interes, jurnale, puzzle, casete, fişe de lucru etc. Profesorul devine facilitator al învăţării, maximizând învăţarea pe plan individual prin asumarea responsabilităţii cu privire la ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă, de ce şi
momentul când se învaţă.
În colegiile militare liceale, instituţii de învăţământ vocaţional, elevii
sunt implicaţi activ în învăţare şi îşi asumă un grad înalt de responsabilitate
personală în acest sens, pentru că orientarea lor profesională spre cariera
armelor este esenţa învăţării şi susţine necesităţile şi experienţele lemiştilor
care învaţă să fie mai presus de expertiza instructorului.
Acest complex proces de formare a competenţelor pentru cariera militară este orientat continuu spre a spori succesul elevilor, concentrându-se pe
ceea ce este necesar pentru a îmbunătăţi experienţa lor de învăţare, folosind
strategii diverse de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare, care să-i conducă la succes deplin în accederea la academiile categoriilor de forţe ale armatei. Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde
întrebări care să îi implice pe elevi.
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor.
• Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre
preocupările lor individuale cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări.
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii standardizate.
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor
ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de
a lucra în echipă.
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii
de viaţă reală, cum ar fi studiile de caz şi simulările.
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate
stilurile pe care elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic/kinetic).
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• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la învăţare.
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care
l-au avut metodele de învăţare în cazul lor.
Aşa dăm sens şcolii şi abordarea participativă vine să încurajeze ansamblul de alegeri care ţin de practicile, valorile, credinţele şi concepţiile despre
viaţă, societate şi educaţie, în favoarea reuşitei sociale a unui absolvent de
colegiu militar.
Răspunsurile educative novatoare sunt cele care vor da specificitatea
acestei instituţii militare de învăţământ, în care curriculum trebuie să aibă un
grad mare de flexibilitate, de reconstrucţie a competenţelor acţional-situaţionale care să opereze în funcţie de nevoile tinerilor din sistemul militar liceal
şi de pregătirea sa pentru o participare responsabilă, activă şi dinamică la viaţa
socială, pentru a putea face faţă unor tipuri de situaţii şi probleme cu care se
pot confrunta în societatea cunoaşterii.
Este nevoie de crearea unei bănci de situaţii, adică a unui ansamblu de
elemente culese şi prelucrate (aşteptări, nevoi, motivaţii etc.) pentru modificarea şi reglementarea curriculum-ului în funcţie de nevoile Armatei
României şi integrarea lor în programele de studii. Astfel, obiectele predate nu
pot avea nicio pertinenţă şi nicio existenţă reală în afara şcolii şi nu pot servi
scopului existenţei acestor colegii.
Toate dispozitivele educaţionale trebuie să conveargă spre a lua pulsul
nevoilor din sistem pentru acest segment al educaţiei în Ministerul Apărării
Naţionale şi să fundamenteze o strategie flexibilă pentru crearea unor ieşiri
deosebit de eficiente, fără tatonări, improvizaţii sau ezitări.
Drumul către succesul instituţional trece prin a învăţa să lucrăm cu dorinţele şi nevoile educabililor în mod productiv pentru sistemul militar, prin
schimbări fundamentale şi performante în modul de instruire centrat pe competenţele-cheie europene:
– competenţe de comunicare în limba maternă şi în două limbi de circulaţie internaţională;
– competenţe fundamentale de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
– competenţe digitale;
– competenţe axiologice sau de valorizare;
– competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;
– competenţe antreprenoriale;
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– competenţe de expresie culturală;
– competenţe de a învăţa pe tot parcursul vieţii.
Astfel, competenţele-cheie cuprind trei aspecte ale vieţii:
a) împlinirea personală şi dezvoltarea de-a lungul vieţii (capital cultural):
competenţele-cheie trebuie să dea posibilitatea oamenilor să-şi urmeze obiectivele individuale în viaţă, conduşi de interesele personale, aspiraţii şi dorinţa
de a continua învăţarea pe tot parcursul vieţii;
b) cetăţenia activă şi incluziunea (capital social): competenţele-cheie trebuie să le permită indivizilor să participe în societate în calitate de cetăţeni activi;
c) angajarea într-un loc de muncă (capital uman): capacitatea fiecărei
persoane de a obţine o slujbă decentă pe piaţa forţei de muncă.
O caracteristică scoasă în evidenţă de grupul de lucru se referă la faptul
că aceste competenţe trebuie adaptate la cadrul social, lingvistic şi cultural al
indivizilor. Nu o cultură în care toţi să urmeze aceleaşi idei este cheia succesului, ci un angrenaj flexibil care să dezvolte întreaga diversitate de personalităţi şi aspiraţii spre ţelul comun al instruirii: calitatea moral-civică şi intelectuală a absolventului acestor instituţii militare liceale de învăţământ.
Nu întâmplător, Platon în „Legile” afirma: „Omul …dacă este greşit educat este cea mai sălbatică dintre toate creaturile terestre”.

Evaluarea competenţelor
În procesul de învăţământ, evaluarea se raportează, aşa cum este firesc,
la competenţele generale şi competenţele specifice ale programei şcolare pe
care trebuie să le obţină elevii.
Evaluarea competenţelor formate la elevi prin activitatea didactică presupune stabilirea competenţelor de evaluat, care se realizează printr-un proces
de operaţionalizare a competenţelor din programele şcolare. Taxonomia
reprezintă cadrul ce stă la baza construirii competenţelor de evaluat.
Competenţele de evaluat au caracter derivat în raport cu competenţele din
programele şcolare; elaborarea competenţelor de evaluat are ca punct de plecare identificarea competenţelor generale şi a competenţelor specifice (prevăzute în programele şcolare) care urmează să fie evaluate. Au un grad de specificitate care permite o evaluare educaţională validă şi fidelă, deoarece acest
lucru se realizează pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a comportamentului elevilor.
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Elaborarea unei competenţe de evaluat trebuie să urmărească toate stagiile sau etapele următoare:
• să identifice, numind, comportamentul vizat, pe care elevul trebuie săl demonstreze;
• să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul
se poate produce sau poate deveni vizibil, măsurabil;
• să precizeze un nivel al performanţei acceptabile, prin enunţarea unui
criteriu de reuşită direct măsurabil.
Într-o competenţă nu se formulează informaţia, ideea, problema de rezolvat, ci operaţia logică sau/şi abilitatea mentală activată în vederea definirii
modului de raportare a elevului la conţinutul vehiculat.
Competenţele trebuie să corespundă prin conţinutul lor nivelului de dezvoltare a inteligenţei elevilor, experienţelor anterioare de învăţare, vizând o
dificultate care poate fi depăşită.Competenţele trebuie să descrie operaţii sau
acţiuni cărora le sunt asociate experienţe adecvate de învăţare în situaţiile
instructive programate cu elevii.
O competenţă nu descrie activitatea profesorului, ci schimbarea care se
aşteaptă să se producă, în urma instruirii, în structura mentală sau în informaţiile stocate anterior de elev; fiecare competenţă trebuie să vizeze o operaţie
singulară pentru a facilita măsurarea gradului său de realizare. Competenţa
trebuie să fie operaţională, formulată în termeni comportamentali expliciţi.
Trebuie să fie elaborată în cât mai puţine cuvinte, pentru a uşura referirea la
conţinutul său specific. Învăţarea poate fi caracterizată în noile condiţii ca
fiind un proces prin care se constituie anumite competenţe, concretizate în
obţinerea anumitor genuri de rezultate.
O învăţare reuşită este aceea care este concepută să producă şi intervenţia activă a educabilului la reţelele existente, şi rezolvarea de către ei a tuturor situaţiilor-problemă care se ivesc şi se vor ivi în viaţa socială.
Concluzionând, formarea competenţelor este finalitatea învăţării cu consecinţe uriaşe pentru relaţiile dintre oamenii care trebuie să conlucreze într-o
lume a păcii şi comunicării de civilizaţii şi pentru producerea unor genuri de
finalităţi educaţionale pe diferite niveluri integratoare (empirice, primare, elevate, analitice, critice etc.). Diferenţierile de maturizare intelectuală, afectivă,
estetică, sexuală etc. dintre elevii colegiului militar liceal sunt generatoare de
situaţii care ne conduc spre particularizarea posibilităţilor de învăţare şi motivare pentru învăţare, spre reconstruirea unor aspecte ale competenţelor de format la concreteţea realităţii educabililor.
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Dirijarea învăţării spre generarea competenţelor scontate presupune
reformulări şi performanţe didactice şi psihopedagogice deosebite din partea
corpului de educatori (profesori şi ofiţeri) pentru aducerea majorităţii elevilor
la parametrii propuşi intelectuali, fizici, publici etc., de la care putem spune
că se poate vorbi de integrarea elevilor în „spiritul şcolii”.
Permanenta atitudine experimentală a profesorilor în raport cu elevii nu
conduce la conturarea unor reguli şi cerinţe specializate pentru un gen specific de analiză şi evaluare a progresului şcolar în acest mediu educaţional specific.
Favorizăm acele conexiuni, relaţii şi intervenţii pe care le considerăm
utile între „volumul de competenţe cu care a venit” şi noile genuri de procesări pe care le imprimăm în cadrul revalorizării aspectelor care să ne construiască şi să ne justifice necesităţile dezvoltării şi asimilării competenţelor de
gen, specifice unui adult al secolului al xxI-lea.
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TKFLmmvYmM8ruRFaPrreNcl3xpUxVcTp0rDiOHxvniC34VztjdByQyd F b 1 G 9 3 O T 5 p f G i U Z R J 0 t a h O LT J z z l 1 L k _ RT 3 y 3 t K w 4 k T 0 t I i B & s i g =
AHIEtbSDbTM2D07JNYwMaisNg0VVumTssQ- data accesării: 28 mai 2011.
https://docs.google.com/a/acsoare.com/viewer?a=v&q=cache:sil16UOV48IJ:w
ww.procesualitatea.ro/arhiva/PregatireaIntruDezvoltare/Cum%2520interpretam%2520invatarea.doc+competente+in+situatii+de+invatare&hl=ro&gl=ro&pid=bl
&srcid=ADGEESiNhB86nEDezNvxsWGxoAY1lSelVzxkSpVj03bHItEKOmL4LxS
Jd_8KDasykICdBQrTuSrcM7chGJ07Hs3Vwy7fxPJzNqcHYN_KMJiHoJ2I56HyU
Vko7CHOHd92u8MR1L9FHgv&sig=AHIEtbTT6mTd3tzomV9Oh_F70TGtp7cMO
w- data accesării: 2 iunie 2011.
https://docs.google.com/a/acsoare.com/viewer?a=v&q=cache:6Yyosh0MDEcJ:i
sj.bc.edu.ro:7070/nou/compartiment-curriculum/fizica/materiale-didactice/prezentare
evaluare.ppt/at_download/file+competente+in+situatii+de+invatare&hl=ro&gl=ro&pi
d=bl&srcid=ADGEEShOg5T1BBSSC4sOKbpNxlAhD-BY83vfe
v1lCxWMJ_CTDfxAsfmZ2m6UZWP8xo6mCYChzjNA1xvhjODSx22eDpqdMqK0
Za2j2GQvCqYWykcL_BNqaPostC8_ttBpB78dwKcDDqB&sig=AHIEtbSki9K5ePRI
oF6zQ9qFE4HvWlxdRg- data accesării: 12 iunie 2011.
https://docs.google.com/a/acsoare.com/viewer?a=v&q=cache:4ItWvl9YyYUJ:
www.edu.md/files/unsorted/Istorie_Liceu.doc+competente+in+situatii+de+invatare&hl=ro&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESgmebEfcEEWQEdn2GzlLVrxTp9shZhyD
RClG91fs1Vmi96uwRyJ7_qxznp4ssY6bH2605ApHA_YCCs8Un_aDsWKjguhEvfiu
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Contribuţii la o didactică a competenţelor în liceu
2txxcAYGNwk9GPZ63M_Z09TUGYzCrw8tjlGak7&sig=AHIEtbQPvQM6pTRk36lmCFoLVMzV2IIjA- data accesării: 20 iunie 2011.
https://docs.google.com/a/acsoare.com/viewer?a=v&q=cache:p71A9oiOP0IJ:
www.cnfpa.ro/Files/Asigurarea%2520calitatii%2520FPA/ANExA%2520IV.pdf+co
mpetente+in+situatii+de+invatare&hl=ro&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESirVBIVaE
DJsram8RUaLrM08jB2GltnT2fnfshewsYxnSUyvNLOKONwqV3GrzmGRO4S87Ja
tuVJeYxLLefApFqRx-LgtHZaH rlyJ6jxe_PtOhiWwKI1ZGaNkarz6tnNTyl3lcU&sig
=AHIEtbROtjCnHxOvZkg4p6SWk3H3Lt5NJw- data accesării: 22 iunie 2011.
https://docs.google.com/a/acsoare.com/viewer?a=v&q=cache:bi6k1ckhMoJ:w
ww.cnfpa.ro/Files/Norme%2520metodologice/Competentainvata.pdf+competente+in
+situatii+de+invatare&hl=ro&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESj0F2__iOiykphaulZ8
LTobNT35i81EgexrNL0a3pVTTv8SoNzop-sC0WHAFxbMfbLths-fLsp1uJm2gy1HdFIiQpQR7vbK6Tk2gka9c1kNqqbi9LoogmbqT7CRYEFs3Js25VJ&sig=A
HIEtbRNDxPADzUnDtzLUZ1I1DWNHS9UJQ- data accesării: 24 iunie 2011.

NOTE:
1
Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise, Curriculum şi competenţe, Editura Ascred, Cluj-Napoca, 2010.
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Planificarea, organizarea şi
desfăşurarea taberei mobile
de instrucţie cu subunităţile
de cercetare din organigrama
batalionului de tancuri
PUŞCAŞU FLORENTIN-FLORINEL*

Abstract
The only common element of all the past, present and future wars
is the enhanced need of information, imposed by the decision making
process.
Military information represents the basic element in conducting
military operations and force protection, also ensuring the control
over the operational situation.
Gathering information is a continuous process, during peacetime, crisis or wartime for every military organization and it can be conducted using different procedures.
Cuvinte-cheie: tabăra mobilă de instrucţie, subunităţi, cercetare,
batalion de tancuri, culegere de informaţii, comunicaţii, CBRN.

ingurul element comun tuturor războaielor trecute, prezente şi viitoare îl constituie nevoia sporită de informaţii impusă de procesele realizării deciziilor optime. Şi informaţiile şi tehnologiile de culegere a acestora

S
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sau de procesare a lor pot fi total diferite, în funcţie de etapa istorică a evoluţiei
umane, cerinţa de informaţii - ca obiectiv de sine-stătător -, rămânând aceeaşi.
Informaţiile militare reprezintă baza conducerii acţiunilor militare şi a
protecţiei forţei pe timpul desfăşurării acestora, asigurând, totodată, obţinerea
şi menţinerea controlului situaţiei operaţionale.
Informaţiile oferă comandantului estimări referitoare la posibilele strategii şi modalităţi acţionale ale inamicului, o evaluare a capacităţii operaţionale, valorii, compunerii, organizării, dispozitivelor şi o prognoză a posibilităţilor şi intenţiilor acestuia. De asemenea, oferă o estimare a efectelor spaţiului
de confruntare asupra operaţiilor proprii şi ale inamicului, precum şi o estimare a acţiunilor proprii asupra acestuia. Informaţiile de care dispune comandantul îi pot permite să aibă un avantaj asupra inamicului, prin faptul că poate
„pătrunde” în mintea acestuia şi să-şi formeze o imagine clară privind acţiunile sau reacţiile posibile ale inamicului. Pe baza informaţiilor, comandantul
planifică operaţiile, astfel încât să reducă riscurile acestor acţiuni şi să crească şansele de a dobândi succesul în operaţii.
Procesul de culegere de informaţii este un proces continuu atât pe timp de
pace, în situaţii de criză, cât şi pe timp de război, pentru orice structură militară, şi se realizează prin diferite forme şi procedee ale acţiunilor militare.
Ca formă principală a asigurării şi protecţiei trupelor, cercetarea cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor ce se întreprind pentru procurarea, centralizarea, analiza şi exploatarea datelor şi informaţiilor despre adversar, teren,
populaţie, situaţie nucleară, biologică, chimică şi sanitaro-epidemică, condiţii
geoclimatice, starea telecomunicaţiilor, comunicaţiilor şi resurselor materiale
din zona de acţiune. Prin acţiunile de cercetare specifice fiecărui eşalon,
comandanţii obţin şi analizează datele şi informaţiile privind adversarul şi
mediul de desfăşurare a acţiunilor.
Cercetarea batalionului de tancuri este organizată de modulul Informaţii
şi asigurată de plutonul cercetare din organică. Complexitatea acţiunilor de
cercetare la nivelul batalionului de tancuri rezidă în mobilitatea şi capacitatea
acestuia de a influenţa decisiv acţiunile militare.
Pe timp de pace, la nivelul batalionului de tancuri, cercetarea contribuie
la buna desfăşurare a instrucţiei colective din cadrul pregătirii de comandament (STx, LCx, MAPEx, CPx), prin culegerea de informaţii despre terenul, starea comunicaţiilor, condiţiile geoclimatice a zonelor de operaţii corespunzătoare exerciţiilor planificate în anul de instrucţie şi a zonei de responsabilitate informativă a batalionului.
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Comandantul, sprijinit de structura de informaţii şi structura de operaţii, determină Cerinţele Critice de Informaţii ale Comandantului - CCIRs şi
Cerinţele Prioritare de Informaţii – PIRs pentru anul de instrucţie, şi direcţionează efortul de informaţii care îi vor susţine obiectivele.
Comandantul, prin structura de informaţii, trebuie să se asigure că cerinţele de informaţii sunt corecte, certe şi adecvat înţelese. În plus, prin colaborarea cu structura de operaţii, structura de informaţii se asigură că aceste
cerinţe de informaţii sunt prioritare, se sincronizează şi se transpun în activităţi (tabere mobile de instrucţie ale plutonului cercetare), care vor duce la
obţinerea de produse de informaţii prin care comandantul planifică şi conduce operaţiile în cadrul exerciţiilor de comandament.
Modulul Informaţii, după stabilirea CCIRs şi PIRs, planifică şi organizează desfăşurarea taberelor mobile de instrucţie ale plutonului cercetare,
având în vedere următoarele:
– numărul şi durata taberelor mobile de instrucţie, de regulă două-trei pe
an, a câte cinci zile fiecare);
– zonele de operaţii stabilite în cadrul exerciţiilor de comandament;
– zona de responsabilitate informativă a batalionului;
– informaţiile existente în baza de date cu privire la zonele de cercetat;
– informaţiile ce pot fi obţinute de la eşalonul superior;
– cercetarea fragmentară a zonei de responsabilitate informativă a batalionului, astfel încât, pe parcursul a doi-trei ani să fie acoperită din punct de
vedere al cercetării întreaga zonă;
– alte date şi informaţii necesare completării şi actualizării celor două
etape (definirea mediului de confruntare, descrierea mediului de confruntare
asupra operaţiilor), ale Pregătirii informative a câmpului de
luptă/Intelligence preparation of battlefield - IPB, a zonei de responsabilitate informativă a batalionului.
Activitatea de culegere a datelor şi informaţiilor pe timpul taberei mobile de instrucţie presupune parcurgerea de către cercetaşi a două etape în desfăşurarea misiunii:
a) etapa operativă se desfăşoară în teren, este cea mai complexă şi
cuprinde acţiunea de studiu a situaţiei locale;
b) etapa informativă cuprinde:
• procesul de culegere propriu-zisă a datelor şi informaţiilor despre:
– mediul geografic (descrierea formelor de relief şi a detaliilor de planimetrie, direcţii tactice şi operative, aliniamente de apărare, aliniamente şi
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direcţii de ofensivă, raioane favorabile întrebuinţării desantului aerian, obstacole naturale sau amenajate, acoperiri naturale din zonă, puncte obligatorii de
trecere);
– starea comunicaţiilor;
– situaţia hidrografică (reţeaua hidrografică, sistemele de alimentare cu
apă, amenajări ce pot influenţa acţiunile militare);
– populaţie (structura populaţiei din punct de vedere etnic şi religios);
• raportarea rezultatelor obţinute.
Modulul Informaţii stabileşte sarcini specifice de culegere a datelor şi
informaţiilor pentru fiecare grupă din compunerea plutonului cercetare, în
funcţie de specialitate, astfel:
a) pentru grupele de cercetare: mediul geografic, situaţia hidrografică,
structura etnică şi religioasă a populaţiei;
b) pentru grupa de cercetare de geniu: starea comunicaţiilor, situaţia
hidrografică, punctele obligatorii de trecere;
c) pentru grupa de cercetare CBRN: zonele posibile de întrebuinţare a
Armelor de Distrugere în Masă Chimice, Biologice, Radiologice şi
Nucleare/ADMCBRN, direcţia şi viteza vântului, condiţiile climaterice.
De regulă, culegerea datelor şi informaţiilor de către plutonul cercetare
despre o zonă, un obiectiv pe timpul taberelor mobile de instrucţie se execută numai prin acţiuni directe ale cercetaşilor, nefiind completată de un suport
tehnic adecvat (aparate foto, camere de luat vederi, staţii radio cu salt în frecvenţă etc.), fapt ce îngreunează însăşi procesul de culegere, procesare şi diseminare a informaţiilor.
Structura plutonului (două grupe cercetare, grupă cercetare de geniu,
grupă cercetare CBRN) implică o dotare tehnică, o pregătire specifică şi o
coordonare specială. Dacă toate variabilele vor fi îndeplinite, atunci cu siguranţă batalionul de tancuri va avea informaţiile necesare să-şi întrebuinţeze la
maximum proprietăţile specifice, putere mare de foc, mobilitate sporită, protecţie prin blindaj, mare putere de izbire, capacitate de a influenţa decisiv
moralul adversarului pentru îndeplinirea misiunilor primite.
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Consideraţii privind
statusul cercului militar
în sfera culturală locală
SOCIOLOG DR. NICOLAE VICOL*

Abstract
Status of the military inside the Romanian Army and, implicitly,
inside NATO, means, mainly, having a proper prosocial behaviour,
contributing thus to the improvement of normative compliance capability.The military-citizen gains a social statute with higher possibilities
of social and economic inclusion. Inevitably, the process of social stratification implies the idea of gaining a social capital invested with a
status quo similar to the level of relational, economic and human capital, a symbiotic one in some situations. The community so-called
“Military Circle” through its members activity is an environment
where characters and awerenesses are shaped, an environment ment
to frame or to improve the status quo of the military and civillian personnel participant in all institution activities. Qualified persuasion by
means of noologic slades (leaning circles, courses) is an efficient eidos
of transmitting knowledge and skills generating positive culturation
and respectively human development, be they formal or informal ones.
The status quo quality for each employee or contributory of the
Military Circle – status quo brought by honour end prestige - describes the status quo of the institution itself, both within the framework of

*Cercul Militar Ploieşti
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the military system and within the national and local plan. As for the
local cultural field, the status quo of the “Military Circle” can and
have to concur positively to the proper description of local community, respectively of the garrison.
Cuvinte-cheie: status/statut, cultură/culturaţie, cerc militar, cetăţean-militar, noologie/cadre noologice, stratificare socială, capital,
dezvoltare umană.

biectivul demersului nostru ştiinţific constituie analiza culturală
având ca scop interpretarea vieţii sociale, precum şi studiul impactului culturii asupra societăţii şi interrelaţionării sociale, cercul militar reprezentând
în cercetarea empirică (prin abordare experimentală) grupul de status analizat.
Dezvoltarea capacităţilor comunitare a individului implică atât aportul
acestuia, cât şi participarea comunităţii, prin crearea unei coeziuni comunitare. În discursul comunitarian, dezvoltarea socială presupune dezvoltarea individului susţinut în mare măsură de colectivităţi şi de coeziunea lor. Atitudinea
militarului faţă de societate şi valorile acesteia se fundează pe modelul oferit
încă din familie, model pe care el îşi construieşte, ca o paradigmă, viaţa personală, adăugând elemente din şcoală şi apoi din viaţa profesională de militar.
Comportamentele şi concepţiile diferite pe care indivizii le au asupra lumii îi
determină pe cercetători să evite în abordările lor ştiinţifice încadrarea în
paradigme a grupurilor sociale, a comunităţilor. Din perspectivă culturală, în
funcţie de statusul majorităţii indivizilor grupului studiat, se poate însă aprecia cantitativ şi calitativ modul de dezvoltare umană, respectiv comunitarsocială. Se are în vedere fundamentul cultural acumulat, dar şi capacitatea de
înnobilare în perspectivă a culturii dobândite.

O

Cultură şi status - teoretizare
Cultura sau civilizaţia, potrivit părintelui antropologiei culturale
Edwuard B. Tylor (1871), este “acel întreg complex care include cunoştinţele, credinţele religioase, arta, morala, obiceiurile şi toate celelalte capacităţi şi
obiceiuri pe care omul le dobândeşte în calitate de membru al societăţii“
(Claude Riviere, art. “Cultura“, în Boudon, Dicţionar).
Există din perspectivă sociologică şi o abordare a culturii grupului organizat, denumită cultură organizaţională, formată din „norme de conduită,
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valori, aspiraţii, aşteptări, credinţe, mituri specifice unei organizaţii” (C.
Zamfir, S. Stănescu, 2007, p. 134). Cultura organizaţională generează modul
cum sunt structurate activităţile în cadrul instituţiei şi relaţionările dintre
oameni, legătura cu mediul extern, dar şi rezultatele obţinute în organizaţie.
Orice organizaţie dispune de o cultură a interacţiunilor şi comunicării, care
este produsul agregării iniţiativelor individuale.
Interrelaţionarea culturală a individului cu organizaţia depinde în mare
măsură de fondul noologic atât al acestuia, cât şi al comunităţii. Termenul
noologie este promovat de Ilie Bădescu (2001-2002, xxxiii) pentru a desemna „învăţătura spirituală“, reprezentând o „înţelepciune practică“. Pentru evidenţierea integrării este necesară cunoaşterea cadrelor noologice ale popoarelor, precum limba, etnosul, folclorul, mitologia etc., modelele identitare, originea popoarelor, care ordonează trăirile spirituale individuale şi colective
(Ibidem, p.xxxv), având ca rezultat bunăstarea individului şi, implicit, creşterea bunăstării comunităţii. În societatea tradiţională, familia a constituit şi
încă mai constituie cadrul în care se produce bunăstarea, prin acumularea de
proprietate a membrilor acesteia. Când vorbim însă de dezvoltare socială, ne
gândim la organizare socială care implică interrelaţionare posibilă doar în
cadrul unei structuri sociale. Potrivit lui A.R. Radcliffe-Brown, o structură
reprezintă „reţeaua complexă de relaţii sociale reale, care reuneşte fiinţele
umane individuale într-un anumit mediu natural“. Sensul general al expresiei
structură socială este sinonim cu organizare socială, adică “ansamblu de
modalităţi de organizare a unui grup social şi de tipuri de relaţii care există în
cadrul şi în diferite domenii ale oricărei societăţi (atât la nivelul înrudirii, cât
şi la cel al organizării economice şi politice), (Yves Chevalier, „Structura
socială“, art. în Boudon, Dicţionar…). Inegalităţile care apar îndeosebi la
nivel macro-social sunt determinate de ceea ce sociologii numesc stratificare,
care definită de Giddens, reprezintă „inegalităţi structurale între diverse grupuri de oameni“, iar stratificarea socială, „divizarea societăţii în puteri sau
state, poziţii inegale ocupate de indivizi în societate“ (Giddens, 1997, 264).
Marx, abordând stratificarea numai din perspectivă economică, a dat o interpretare greşită raporturilor de forţă politice şi condiţiilor necesare acţiunii care
structurează societatea în elite şi mase. Lui Max Weber îi revine meritul de a
fi reliefat caracterul multidimensional al stratificării, „autonomia relativă a
fiecăreia din cele trei dimensiuni: economică, statutară, şi politică“.
(Mohamed Cherkaoui, Stratificare socială, art. în Boudon, Dicţionar… ).
Stratificarea socială poate fi mai mult sau mai puţin obiectivă sau subiectivă,
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în funcţie de modalitatea în care s-a obţinut capitalul care o reprezintă, de
natura capitalului relevant pentru selecţie. Specialiştii au identificat pe linie
Bourdieu patru tipuri principale de capital:
a) Capital uman, care înseamnă „educaţie şi informaţie asimilată prin
consum mediatic sau abilitate de a acumula informaţia prin stăpânirea unor
unelte, precum limbile străine sau computerul…(la care se adaugă) şi profilul
ocupaţional“ (D. Sandu, 2003, p.71).
b) Capital economic sau material, respectiv averi dobândite, moştenite
sau câştigate.
c) Capital relaţional – „este o formă particulară de capital socio-uman“,
adică o anumită mobilitate intelectuală, cumulată cu o sumă de relaţii
(Ibidem, p.103).
d) Capital simbolic – este avantajul ca urmare a apartenenţei individului
la un grup etnic, religios sau tradiţional, toate acele valori care pot fi convertite în alt fel de capital.
Se mai vorbeşte şi de capital social, adică acumulare de prestigiu, onoare, poziţie în ierarhia socială, care poate include şi capitalul material, conferind status-ul indivizilor.
Există şi capitalul dobândit pe linie politică, numit capital politic, şi care
poate fi convertit în capital social, economic sau relaţional. Analiza unei
comunităţi implică identificarea poziţiei sociale a membrilor grupului.
Statutul este tocmai „poziţia pe care un individ o ocupă în una din dimensiunile sistemului social precum profesia, nivelul de pregătire, sexul sau vârsta.
El defineşte deci identitatea socială, rolul explicit, drepturile şi îndatoririle individului, cu două dimensiuni: prima este verticală şi traduce relaţiile ierarhice;
cea de a doua este orizontală şi cuprinde interacţiunile dintre indivizi egali“.
Max Weber observă că în ordinea statutară a unui grup, în funcţie de norme şi
valori, onoarea şi prestigiul detemină statutul individului. Grupurile pot avea
statut privilegiat pozitiv, dar pot exista şi grupuri cu statut privilegiat negativ.
Acestea se numesc „grupuri de paria“ , sunt supuse discriminării, „care le
împiedică să profite de pe urma avantajelor accesibile majorităţii celorlalţi“
(Giddens,1997, p.270). Statutul este totuşi o stare subiectivă, depinzând în timp
şi spaţiu de variabile economice cum sunt venitul, moştenirile care reprezintă
capitalul material; mai depinde de rasă, ocupaţie, reprezentând capitalul social;
sau poate să depindă şi de educaţie, aptitudini, abilităţi, talent, pe scurt - capital
uman. Nu trebuie neglijat nici capitalul relaţional, care pare să fie sursa cea mai
bogată a subiectivismului, spiritul partinic tendenţios aducând celorlalte forme
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de capital prejudicii incomensurabile pe termen mai scurt sau mai lung, fie
societăţii, fie individului pe nedrept avantajat prin relaţii. Specialiştii vorbesc de
o inconsistenţă a statusului (SI), chiar de o măsurare a sa ca „dimensiune orizontală a stratificării“, potrivit lui Lenski citat de D. Sandu în lucrarea Status
inconsistency in a society of trial and error transition. În aceeaşi lucrare, profesorul Sandu prezintă aportul adus în efortul de măsurare a inconsistenţei statusului de către socioantropologi ca Lenski şi Smith, sau Hope care, împreună cu
Zurker şi Wilson (1979), au elaborat un “model psihologic de bază, în care
inconsistenţele statusului sunt măsurate ca diferenţe între scoruri pe variabile de
perechi de status“, model reprezentat prin formula:
– Y=a(STATUS) + b(I-E) + c(I-O) + d(E-O) + e(I-R) + f(O-R) + g(E-R), în
care: I=venit; E=educaţie; O=ocupaţie; R=rasă; Y=un accent psihologic generic;
– STATUS = dimensiunea statusului compozit.
Smith apreciază că măsurătorile au fost verificate punând SI ca predictor în seria predictorilor diferiţi ai comportamentelor sau atitudinilor sociale.
Performanţa mai degrabă destul de slabă a variabilei de inconsistenţă a fost
considerată ca rezultat al măsurătorilor slabe ale acestei dimensiuni orizontale a statusului (D. Sandu, Status inconsistency…aprilie 2004, p.5-6). Dacă
majoritatea membrilor grupului au statut asemănător, se poate vorbi de un
grup de statut (status). „Grupurile de status se deosebesc prin stiluri de viaţă
diferite (nivel de pregătire, prestigiul naşterii, profesiei, modurile de consum
etc.) (Mohamed Cherkaoui, articol „Statut“, în Boudon, „Dicţionar…“).
Giddens, referindu-se la unele diferenţe între teoriile lui Marx şi Weber privind clasa, apreciază că în afară de conceptul de clasă abordat de Marx, Weber
distinge alte două aspecte de bază ale stratificării – statut şi partid. El susţine
că „…statutul depinde de evaluări subiective ale deosebirilor sociale…, este
guvernat de diferitele stiluri de viaţă pe care le adoptă grupurile“ (Anthony
Giddens, Sociologie, 1997, p.271).

Unitate culturală militară în
diversitate culturală locală
Localizarea geografică, specificul cultural determinat de ethos, istorie, şi
toate celelalte cadre noologice regionale influenţează substanţial organizaţiile
militare, respectiv cultura militarului, astfel încât prin aculturaţie se realizea-
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ză subculturi militare, respectiv „stiluri militare naţionale” (J. Soeters,
D.Winslow, A. Weibull în Zulean , 2005, p.14). Cultura militară astfel generată influenţează şi chiar „afectează în mod constant valorile, comportamentele şi convingerile ce o definesc” (John Hillen în Zulean, 2005, p.15).
Structurile şi instituţiile de cultură din armată au menirea de a orienta pozitiv
„procesul de aculturaţie care are loc prin interferenţa culturii societale civile
cu cultura organizaţională militară” (N. Vicol, în Forţele Terestre - buletin de
teorie militară, nr. 3/7 din 2010, p.236).
În cadrul NATO, cultura militară este, în mare măsură, standard în toate
ţările, reprezentând produsul aculturaţiei dintre cultura de bază, respectiv cea
militară, şi cultura poporului din care provin. Se vorbeşte de cultura militară
nou apărută ca fiind chiar o „subcultură a culturii globale – care, în esenţă, prin
sistemul de valori specific, este aceeaşi în toate ţările (www.scritube.com).
Urmărind sensul de transformare a organizaţiilor internaţionale spre a face faţă
noilor provocări generate de globalizare, fenomen pe care Teodor Frunzeti îl
tratează ca perspectivă de cercetare în lucrarea sa Globalizarea securităţii
(2010), propunem ca scop al acţiunii naţionale de transformare adaptarea,
până la nivel local, a organizaţiilor culturale militare din sistemul românesc de
apărare. Privind din perspectiva pozitivă a globalizării, pare a fi acceptabilă şi
în domeniul culturii o nouă ordine internaţională, care „poate furniza informaţii, resurse economice, drepturi ale omului, intervenţie, acces la mişcările
sociale globale şi la organizaţiile nonguvernamentale internaţionale şi care permite folosirea în comun a unei abundenţe de bunuri culturale” (T. Frunzeti,
2006, p.30). Reorganizarea/restructurarea organizaţiilor culturale militare
reprezintă un obiectiv de interes naţional, întrucât cultura militară contribuie
nemijlocit la menţinerea şi revigorarea sentimentului patriotic, armata constituind un simbol al încrederii populaţiei în instituţiile statului.

Cercul militar în
configuraţia culturală locală
Una din perspectivele sociologice descrie cultura ca fiind „tezaurul care
include ideile, normele, artefactele şi simbolurile societăţii, şi este configurată de semnificaţiile acestora”. Prin definiţie, cercurile militare sunt „instituţii
de cultură, educaţie, formare şi reprezentare ale Ministerului Apărării
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Naţionale la nivel de garnizoană. Acestea sunt destinate desfăşurării activităţilor cultural-educative, de protocol, ştiinţifice, de relaţii publice, sportive, de
turism şi agrement, a unor manifestări şi festivaluri prilejuite de aniversări,
sărbătoriri etc. de către/pentru cadrele militare şi personalul civil din unităţile
militare, membrii familiilor acestora, studenţii şi elevii militari, soldaţii şi gradaţii profesionişti, cadrele militare în rezervă şi în retragere, veteranii de război” (Ordinul M 107/2005, art.1).
În configuraţia structurală locală a instituţiilor de cultură, ca urmare a
reorganizării-restructurării armatei, cercurile militare, ca mediu în care se produce şi se consumă actul cultural, reprezintă tot mai mult o alternativă pentru
membrii comunităţii civile locale, cuprinzând desigur, în primul rând, cadrele
militare în rezervă şi în retragere. Se evidenţiază diferenţa dintre specificul
militar al activităţii culturale care poate fi eficientă în cluburile din cazărmi şi
din teatrele de operaţii, şi respectiv specificul activităţii culturaţionale, care
devine eficientă în cercurile militare, instituţii care se definesc tot mai pregnant
ca fiind centre socio-culturale militare. Pentru neiniţiaţi, mediul specific militar reprezintă, chiar şi în locaşuri de cultură, o discontinuitate în socializare. În
cazarmă, indivizii care vin din societatea civilă pentru a adera la organizaţia
militară găsesc un „model al activităţii grupului căruia trebuie să i se conformeze; ei trebuie să se integreze criteriului directiv prestabilit, să internalizeze
normele de comportament specific”, potrivit culturii militare specifice (Sasu şi
Pop, www.escoala, p.2). Între politicile publice, apărarea poate, şi este necesar,
să fie reprezentată onorabil de către interfaţa armatei cu societatea civilă, care
este cercul militar. Analizând variante ale definiţiei culturii politice, Ionel
Stoica descrie acest domeniu ca fiind „întreaga reţea de orientări, atitudini,
convingeri şi valori prin care individul se raportează la sistemul politic”
(Buletinul UNAp nr.3, p.318). Aceleaşi sunt jaloanele şi când vorbim de raportarea individului la sistemul cultural. În cercurile militare, atât cadrele militare
în rezervă şi în retragere, cât şi cele în activitate, dar în mod deosebit membrii
familiilor acestora, precum şi rude, prieteni etc. din societatea civilă, aşa cum
de altfel prevăd şi obiectivele regulamentare, trebuie să beneficieze de:
a) formarea şi dezvoltarea unui climat de cultură şi educare, care să contribuie la cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată a fenomenelor şi proceselor
sociale, politice şi militare, în scopul perfecţionării calităţilor profesionale;
b) cunoaşterea momentelor principale ale istoriei naţionale, a tradiţiilor
militare, lărgirea orizontului de cultură a personalului armatei prin promovarea valorilor culturale româneşti şi universale;
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c) dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu instituţiile de cultură aparţinând societăţii civile sau cu alte instituţii publice, în beneficiul personalului armatei;
d) integrarea armatei în viaţa culturală şi spirituală a ţării, asigurarea, şi
pe această cale, a încrederii şi respectului public pentru instituţia militară”
(Ordinul M107/2005, art.5). Cultura militară în mediul cercului militar are
menirea informală, obiectivul principal al instituţiei fiind formarea şi dezvoltarea intelectuală umană prin cultură şi educaţie, dezvoltarea capacităţii de
interrelaţionare, de socializare a persoanelor care vin din mediul cultural militar, precum şi a celor care vin din societatea civilă. Aici putem vorbi de o aculturaţie, cultura de bază fiind cea locală, influenţată fiind de cultura militară.
Din expertiza practică a cercurilor militare, precum şi din cercetarea
sociologică empirică întreprinsă, tragem următoarele concluzii:
1. Odată cu procesul de reorganizare a Armatei României şi intrarea acesteia în NATO, cultura organizaţional-militară a intrat într-un proces de aculturaţie (interferenţă) cu cultura societală locală, naţională dar şi a ţărilor membre
NATO, precum şi a populaţiilor din teatrele de operaţii. Culturaţia rezultată,
evidentă îndeosebi la cercurile militare, o denumim cultură societal-militară.
2. Abordarea din perspectivă militară a culturii are două forme principale:
a) cultură militară, desfăşurată prin clubul de unitate şi cel din teatrul de operaţii;
b) cultură (culturaţie) societal-militară, desfăşurată prin cercul militar de
garnizoană, care, prin extinderea zonei de acţiune, ar putea fi denumită Casa
Culturii Militare a judeţului…., regiunii… sau zonei…, cu filiale în garnizoane. Aici putem vorbi de necesitatea realizării aculturaţiei culturii de origine
locală cu cultura militară, pentru îndeplinirea obiectivelor pe care le are instituţia de cultură militară.
3. Necesitatea dezvoltării instituţionale a cercurilor militare prin trei
direcţii/obiective:
a) creşterea performanţei/eficienţei (reorganizarea încadrării cu personal
cu studii universitare şi postuniversitare în aria curriculară om şi societate;
personal cu aptitudini şi rezultate în activitatea cultural-artistică şi ştiinţifică,
selecţionat prin concurs, şi pregătit în specializarea cultură-artă, în trei etape:
în colegiile militare, academiile categoriilor de forţe, şi în cadrul catedrei de
cultură a UNAp;
b) extinderea/lărgirea ariei de responsabilitate asumată practic prin
schimbările din sistemul de valori al colectivităţii: valoarea demnităţii umane,
în conjuncţie cu alte valori (ex. nota noastră) corectarea unor anomalii cum ar
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fi aceea că salariul unui referent (şi şef al cercului militar) este al treilea ca
mărime din patru funcţii încadrate, cel al bibliotecarului (civil) depăşindu-l
chiar şi pe al administratorului (subofiţer);
c) schimbări în sistemul de priorităţi – o problemă intră în zona priorităţilor şi este formal asumată; creşterea capacităţilor instituţiilor (cercurilor
militare) de a-şi lărgi sfera de responsabilitate; apariţia de resurse suplimentare – declanşează posibilitatea/presiunea de asumare a noi responsabilităţi (ex.
nota noastră: dezvoltarea activităţilor de realizare a veniturilor proprii, programe pentru atragerea fondurilor europene)” (Cătălin Zamfir, Simona
Stănescu, 2007, p.53).
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Jandarmeriei Române
CăPITAN SIMONA ERCIULESCU*

Abstract
Understanding the role and place of gendarmerie in a democratic society should start from the fact that the state is not circumvented
by conflict, human nature being itself conflicted. A brief look at the
vast complex of general and special powers of modern gendarmerie
show us quite clearly the social nature of its function: by its direct activity, the gendarmerie contribute in maintaining and strengthening
social and national balance, and indirectly, cooperate to achieve overall balance of universal harmony.
Cuvinte-cheie: comunitate, ordine, public, sprijin, stabilitate.

rin analiza structural-funcţională a organizaţiei se urmăreşte înţelegerea felului în care aceste cadre funcţionează fie pozitiv (coerenţă,
dezvoltare, acord), fie negativ (blocaj, incoerenţă, dezbinare), în funcţie de
anumite procese.
Trăsăturile caracteristice ale organizaţiei militare derivă din specificitatea organizării şi funcţionării sale. Acestea sunt1:
– unicitatea între instituţiile fundamentale ale statului;
– organizaţia militară este o instituţie cu o organizare riguros birocratică;
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– organizaţia militară reprezintă o entitate socială cu un sistem particular
de stratificare;
– gradul de detaliere a regulilor, normelor şi procedurilor cu aplicabilitate în organizaţia militară, precum şi predominanţa relaţiei formale;
– specificitatea mediului educaţional din organizaţia militară;
– caracterul specific al relaţiei dintre prezent şi viitor al activităţilor şi
acţiunilor desfăşurate în organizaţia militară;
– organizaţia militară are o componentă specifică, ce derivă din menirea
sa, asigurându-i funcţionalitatea în timp de pace, criză sau război;
– specificitatea structurării funcţionale a armatei.
Ca în orice altă organizaţie, funcţiunile specifice celei militare se află în
raporturi de interdependenţă şi complementaritate, fiecare dintre acestea realizând o anumită dimensiune funcţională şi, toate împreună, viabilitatea şi eficacitatea sistemului militar al unui stat. În concordanţă cu obiectivul fundamental şi misiunile organizaţiei militare, funcţiunile acesteia sunt:
– resurse umane (personal);
– instruire şi educare;
– organizare-mobilizare;
– logistică;
– cercetare-dezvoltare;
– ecologie;
– protecţie şi siguranţă.

Funcţia socială a jandarmeriei
Activitatea jandarmeriei constituie serviciul public specializat care se realizează în interesul persoanei şi comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în domeniu.
O scurtă privire asupra vastului complex de atribuţii generale şi speciale
ale jandarmeriei moderne ne evidenţiază destul de clar caracterul social al
funcţiei forţelor poliţieneşti. Acesta reiese, în primul rând, din îndatorirea sa
generală de a restabili ordinea şi liniştea publică, prin care jandarmeria urmăreşte a salvgarda interesul general. În acelaşi mod, prin apărarea intereselor
legitime ale particularilor, jandarmeria serveşte interesului public. Activitatea
jandarmeriei se desfăşoară în beneficiul convieţuirii omeneşti şi împotriva
refractarilor, contra indivizilor cu manifestări antisociale. Prin activitatea sa
octombrie, 2011

289

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

directă, jandarmeria contribuie la menţinerea şi consolidarea echilibrului
social şi naţional, şi indirect, cooperează la realizarea echilibrului general al
armoniei universale.
Directive predominante ale profesiei de jandarm se pot rezuma în mod
simplist: a domina şi a servi. Expresia aceasta desemnează tocmai acţiunile
preventive şi represive ale forţelor de poliţie. Rezultă că măsurile pentru
preîntâmpinarea perturbării ordinii şi liniştii, ca şi măsurile represive luate
când prevenirea a fost imposibilă – pentru împiedicarea continuării comportamentului antisocial -, denotă cu prisosinţă aceeaşi nuanţă vădit socială a
activităţii jandarmilor.
Pe de altă parte, în literatura dreptului poliţienesc se face distincţia, în
privinţa activităţii poliţiei, între observarea continuă şi puterea discreţionară
în funcţionarea sa. Dar poliţia nu poate merge până la infinit cu puterea sa discreţionară. Şi activitatea poliţiei are limite, cele impuse de normele sociale şi
de stat, de respectul legii, libertăţii indivizilor etc. Într-adevăr, poliţia nu-şi
poate manifesta activitatea sa decât în cadrul legii. Poliţia nu poate să încalce
dispoziţiile legilor care o creează şi pe care se întemeiază. Într-un stat constituţional, unde domneşte dreptul şi ordinea de drept, acestea determină limitele puterii poliţieneşti. Acest aspect întăreşte funcţia socială a poliţiei, credibilitatea în faţa societăţii şi creşterea prestigiului acestei instituţii sub aspectul diverselor sale componente2.
Într-un stat de drept, prin calitatea sa de organ specializat al puterii executive, forţele de poliţie trebuie să asigure liniştea publică, să apere societatea
de orice fel de convulsii violente care pot surveni în viaţa socială, să neutralizeze şi să pedepsească pe toţi cei care, nesocotind legile ţării, le încalcă, în
mod premeditat, prejudiciind astfel buna derulare a vieţii cotidiene.
În sens larg, poliţia/jandarmeria, ca instituţie de apărare a ordinii în stat,
are menirea de a fi slujitoarea fidelă a fiecărui cetăţean şi a poporului în întregul său. Pe baza acestui considerent, este necesară reconsiderarea menirii civice şi sociale a forţelor române poliţieneşti, în general, şi a celor jandarmereşti,
în special: acestea trebuie să se afirme ca un veritabil factor de stabilitate şi
echilibru, de protecţie a comunităţii, un garant al tuturor drepturilor cetăţeneşti.
Datorită proceselor sociale complexe, cu implicaţii contradictorii şi evoluţie neregulată, se conturează şi amplifică caracterul relativ al stabilităţii
ordinii publice. Astfel, se remarcă o intensificare a acţiunilor şi presiunilor
motivate de interese divergente, se manifestă cu intensitate viziunea exagerată şi necontrolată asupra libertăţilor de toate felurile, dusă în multe cazuri în
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zona antisocialului şi destructurării, cu consecinţe vizibile pe moment, dar şi
în perspectivă, asupra întregii societăţi.
Apariţia şi proliferarea unor fenomene destabilizatoare la nivel statal, a
violenţei de grup, precum şi a altor manifestări antisociale cu participare
numeroasă, care pot pune în pericol procesul democraţiei şi statul de drept, au
determinat necesitatea asigurării de către Jandarmeria Română, împreună cu
alte autorităţi publice abilitate, a ordinii cu ocazia întrunirilor şi a manifestaţiilor, această misiune devenind o importantă componentă a activităţii de prevenire a cauzelor generatoare de crize în domeniul ordinii publice.
De altfel, menţinerea ordinii publice constituie unul dintre obiectivele
prioritare ale jandarmeriei, această misiune având implicaţii directe în prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi instaurarea unui climat de siguranţă civică. În acest scop, Jandarmeria Română îndeplineşte, împreună cu poliţia, misiuni pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea şi combaterea
infracţiunilor şi a altor încălcări ale normelor legale în vigoare3.
Ca misiune distinctă, care contribuie la definirea rolului Jandarmeriei
Române în prevenirea situaţiilor potenţial generatoare de crize, asigurarea
ordinii publice în timpul acţiunilor de neutralizare a obiectelor suspecte, care
pot prezenta pericol public4, se concretizează, în fapt, prin aplicarea anumitor măsuri de menţinere a ordinii publice în zona probabilă de acţiune a obiectelor suspecte care pot prezenta pericol public, fiind executată, fără excepţie,
în cooperarea cu forţele specializate ale statului.
De altfel, se poate aprecia că funcţia socială a Jandarmeriei Române,
aceea de reducere a incertitudinii prin capacitatea de a asigura ordinea publică, neexistând pericole sau ameninţări care să nu poată fi controlate, derivă
din dublul său rol:
1. Jandarmeria Română este mai întâi o forţă de continuitate, un serviciu
public care, în virtutea statutului său militar şi a competenţelor sale materiale
şi teritoriale, poate fi considerată o a treia forţă publică între poliţie şi forţele
armate. Ea acţionează în mod obişnuit în colaborare nemijlocită cu poliţia şi
poate să îndeplinească misiuni de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii
publice, iar în situaţii de conflict armat, poate îndeplini şi alte misiuni specifice forţelor armate, dar cu caracter limitat (în prezent, Jandarmeria Română
nu este dotată cu mijloace specifice pentru exercitarea controlului din aer a
spaţiului de responsabilitate, iar mijloacele blindate uşoare pentru spargerea
unor baraje sau obstacole mari în misiuni de restabilire a ordinii publice sunt
insuficiente).
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2. Jandarmeria Română este o forţă militară de stabilitate, sprijin
nemijlocit şi intervenţie datorită repartizării structurilor sale componente pe
ansamblul teritoriului naţional. Prezenţa activă în mediul urban, dar mai
ales în mediul rural, descentralizarea deciziei, oportunitatea intervenţiei în
sprijinul populaţiei reprezintă realităţi obiective care determină modificări
structurale în concepţia de întrebuinţare a efectivelor Jandarmeriei Române,
care îşi bazează strategia de acţiune în mod exclusiv pe contactul şi relaţiile cu populaţia.
Cele două caracteristici aparţin instituţiei, iar evoluţia situaţiei interne
din ţara noastră pare să întărească rolul Jandarmeriei Române ca forţă de continuitate şi stabilitate.
Cu toate că este prezentă în circa patruzeci de ţări în lume, jandarmeria,
în general, şi Jandarmeria Română, în special, suferă încă de lipsa unei veritabile recunoaşteri interne şi chiar internaţionale. Există unii partizani ai
modelelor unicităţii poliţiei care contestă adesea compatibilitatea între statutul de militar şi misiunile de poliţie. Realitatea este însă cu totul altfel.
Misiunile de stabilitate sau sprijin sub egida ONU sau UE, la care au fost şi
sunt angajaţi jandarmii din numeroase ţări, contribuie la modificarea acestei
opinii, în acelaşi mod în care crizele recente fac să apară interesul unei a treia
forţe în ţările care au fost lipsite de aceasta (chiar în Statele Unite când, în
urma tulburărilor din Los Angeles, utilizarea Gărzii Naţionale a produs oprobiul public). Fără să se izoleze, jandarmeriile din lume trebuie să coopereze
mai bine pentru a-şi pune în valoare specificitatea şi pentru a promova un
model care să nu fie perceput ca o moştenire a trecutului, ci ca un răspuns
modern la problemele de securitate.
Crearea Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi
Mediteraneene cu statut militar – FIEP este poate cel mai bun exemplu în
acest sens. În schimb, transformările din societatea românească constituie o
adevărată provocare pentru jandarmerie. Ele poartă germenul punerii în discuţie a caracterului de forţă de sprijin şi de intervenţie (proximitate).
Menţinerea contactului cu o populaţie din ce în ce mai mobilă (accentuarea în
ultimii ani a exodului populaţiei din mediul urban în mediul rural, în special
în zilele de week-end) este, fără îndoială, una dintre principalele obligaţii
actuale şi viitoare ale jandarmeriei, dacă ea doreşte să-şi conserve identitatea
şi, într-o mai mare măsură, eficacitatea.
Cu statutul de militar şi consecinţele sale, aceste două caracteristici constituie specificitatea jandarmeriei. Ele sunt fermentul unei forţe de proximita-
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te, care nu este numai geografică, ci se exprimă şi prin împărţirea aceleiaşi
vieţi cotidiene, prin sentimentul apartenenţei la acelaşi grup social, la acelaşi
sistem de valori.

BIBLIOGRAFIE
*** Hotărârea de Guvern nr. 1 040/2010 pentru aprobarea Strategiei
naţionale de ordine publică 2010-2013.
*** Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
***Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea
şi funcţionarea M.A.I.
Antonescu O. – Jandarmeria de la peacekeeping la peacebulding,
Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006.
Bontic N., Stăncilă L. – Cooperarea Jandarmeriei Române cu alte forţe
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, Bucureşti, Editura Moroşan, 2008.
Ivan S., Tudor I. – Drept poliţienesc, Bucureşti, Editura Romfel, 1993.
Habian L., Teleşpan C. – Managementul organizaţiei militare, vol.1,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, 2005.
Niculae C. – Schimbarea organizaţiei militare: o perspectivă (neo)instituţională, Bucureşti, Editura Tritonic, 2004.

NOTE:
1
Habian, L., Teleşpan, C. (2005), Managementul organizaţiei militare, vol.I,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, p. 11.
2
Ivan , S., Tudor, I.,Drept poliţienesc, Bucureşti, Editura ROMFEL, 1993, p.15.
3
Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
art.19.
4
Idem.

octombrie, 2011

293

Asumarea vieţii ca dar
al lui Dumnezeu în
contextul morţii spirituale
a societăţii contemporane
PREOT CONSTANTIN ŢANU*

Abstract
The ideology favours a separation in comparison with the true
life. By the many ideologies, today there is a spiritual death of the contemporary society. The mystery of the living person is abolished. The
life is a gift of God. The life of the whole existence is given in the mystery of the Son of God Who extends the communion of the Holly Trinity
to creation. The Scripture proclaims the victory of the life to death in
Jesus Christ. St. Paul says: „and now has manifested through the
appearing of our Saviour Christ Jesus, Who abolished death and
brought life and immortality to light through the gospel” (II Timothy
1, 10). The Apostles preach the concrete experience of Life in Jesus
Christ: „That which was from the beginning, which we have heard,
which we have seen with our eyes, which we have looked upon and
touched with our hands, concerning the word of life-the life was manifest, and we saw it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life

*Secţia Asistenţă Religioasă din Statul Major General, Bucureşti
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Asumarea vieţii ca dar al lui Dumnezeu
în contextul morţii spirituale a societăţii contemporane
which was with the Father and was made manifest to us-that which
have seen and heard we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us” (I John 1,1-3).
Cuvinte-cheie: moarte spirituală, viaţă, suferinţă, dar.

umea contemporană este marcată de o sumă de tendinţe ideologice
care au ca rezultantă consolidarea unei societăţi de consum.
Ideologia confiscă şi distorsionează sensul profund al vieţii. Prin ideologizare persuasivă asistăm la omorârea vieţii şi la înlocuirea acesteia cu surogate
de existenţă, uşor de accesat într-o societate înţeleasă ca o uriaşă piaţă de consum. În această situaţie, lumea devine un imens cimitir, chiar dacă acesta ni
se prezintă ca fiind împodobit în mod artificial. Descentrarea lumii din relaţia
ei firească cu Dumnezeul cel viu produce pierderea reperelor şi ancorarea în
fantasme amăgitoare.

L

Moartea spirituală
a societăţii consumiste
Absenţa reperelor determină o acută lipsă de sens. Societatea actuală
construită pe logica eficienţei este dată de o gândire abstractă, detaşată de realitatea vie a persoanei. Această gândire generează şi operează cu concepte
care nu sunt corelative experienţei. Lipsa unui sens profund, coroborat cu
detaşarea de experienţa viului determină resimţirea lui Dumnezeu şi a omului
înţeles ca persoană vie ca absenţe din peisajul cotidian al societăţii conectată
la nevoi şi probleme artificiale. Astfel se favorizează apariţia unei plictiseli
existenţiale care conduce la nihilism.
Afundarea în acest plictis nihilist şi plonjarea în căutarea obsedată de
împlinire a dezideratelor de factură consumistă blochează întâlnirea cu viaţa.
Se ajunge la o moarte spirituală prin care viaţa cea adevărată este înlocuită cu
surogate de existenţă, uşor de manipulat şi livrate la nivel planetar generaţiilor
actuale. „Când o generaţie se instalează în acest plictis ca o pâclă profundă,
membrii ei au murit spiritual. Dar oare cei ce trăiesc în râvniri neîmplinite can tot atâtea apetituri visate, o maşină, un salariu, o reputaţie, o femeie frumoasă etc... pentru care sunt dispuşi să bată planeta de la un capăt la altul, într-un
nomadism planetar, visând la clipa când le vor avea pe toate acestea (şi poate
le vor avea cândva), ei, bieţi nomazi tineri ai planetei amăgitoare, ar trebui să
octombrie, 2011
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ştie că au murit deja... Alergând după obiectele nălucite, ei au pierdut extraordinara şansă, unica şansă a omului ca fiinţă spirituală, şansa întâlnirilor... E
plină planeta de asemenea tineri rătăcitori, care-au murit aşa de devreme,
livrându-se unor năluciri, sărmanii de ei, nutrind o clipă iluzia că dacă năluca
aceea se va adeveri, ea va fi adevărata viaţă. Vai lor, căci şi-au pus sufletul
zălog la ruleta lăzii de fier a mirajului fetişist al banului şi al îndestulării materiale. Ei au murit spiritual în miezul lumii acesteia. Generaţie a nălucirii”1.
Idolatria ideologiilor anihilează sufletul lumii. Societatea de consum
bazată pe dorinţa de câştig, pe exacerbarea poftelor, pe realizarea de nevoi
artificiale este cadrul dezvoltării morţii spirituale trăite la nivel personal şi
colectiv. În această logică a consumului, persoana este transformată în obiect,
relaţia de comuniune este înlocuită cu exploatarea egoistă şi discreţionară a
lumii şi a semenului transformate în obiecte. Cultura vieţii este înlocuită de
civilizaţia morţii. Spengler spunea că existenţa unui suflet deosebeşte cultura
de civilizaţie.
Anihilarea sufletului lumii înseamnă moartea spirituală a civilizaţiilor.
„În sensul acesta putem vorbi despre declinul, ba chiar decesul unor mari civilizaţii. Ele mor fiindcă ceva în felul lor de manifestare strâmtorează cadrele
noologice ale vieţii şi deci secţionează funcţiunile sufleteşti, căci anihilează
cadrele trăirilor sufleteşti. În astfel de situaţii, oamenii şi colectivităţile există, dar nu mai trăiesc, nu au trăiri, adică manifestări de suflet, ci doar manifestări simţuale, de senzualitate, de gândire (ca şi în cazul calculului egoist al
câştigului)... Într-un atare cadru, sufletul regresează, trăirile se comprimă, ba
chiar se ofilesc, iar energia vitală se transmută în plăceri, în frunte cu marea
plăcere a câştigului cu orice preţ, cu preţul ruinării atâtor vieţi, adică tocmai
cu preţul suprimării celei mai importante unităţi noologice de manifestare a
funcţiunilor sufleteşti, care este relaţia de comuniune cu celălalt”2.

Eludarea morţii
în societatea contemporană
Consumerismul lumii actuale eludează realitatea morţii. Moartea este
percepută ca un adversar terifiant care poate fi biruit prin ignorare.
Conştientizarea şi asumarea fenomenului morţii cu implicaţiile sale ridică probleme semnificative pentru omul redus la un animal de consum, obişnuit şi
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educat că poate fi veşnic în condiţia sa căzută şi efemeră. Moartea, cel mult
există ca realitate pentru celălalt; niciodată pentru sine sau pentru cei apropiaţi.
Moartea rămâne un ghimpe pentru societatea de consum actuală. Ea ne
poate aduce aminte de deşertăciunea falselor idealuri şi proiecte cu care suntem
amăgiţi. Acceptarea morţii şi depăşirea ei prin logica învierii presupune îndrăzneala credinţei adeverite în existenţa concretă prin care cele nevăzute transpar
în cele văzute. Omul contemporan, învăţat să creadă şi să trăiască în conformitate cu sloganul că „totul este aici şi acum”, percepe moartea ca o absenţă.
Pentru lumea ancorată în Tradiţie, moartea era îmblânzită prin asumarea şi
transfigurarea ei. Moartea era percepută ca marea trecere spre existenţa veşnică.
În această perspectivă, ea devenea oarecum familiară. Chiar dacă moartea apare
ca un accident în istorie, ea este depăşită prin modul religios de a fi. Pentru omul
contemporan, moartea apare ca duşmanul de nedepăşit, întrucât ea stopează singura existenţă credibilă şi legitimă: cea prezentă, palpabilă şi sigură.
În acest sens, Philippe Aries arată că: „într-o lume supusă schimbării, atitudinea tradiţională faţă de moarte apare ca un dig al inerţiei şi continuităţii.
Acum ea este atât de estompată în moravurile noastre, încât noi numai cu greu
o mai putem imagina sau înţelege. Vechea atitudine în viziunea căreia moartea era totodată apropiată, familiară, minimalizată şi lipsită de sentimentalism,
este diametral opusă concepţiei actuale, unde aceasta inspiră prea multă groază ca să i se mai pomenească numele”3 .
Omul lumii actuale rămâne prizonierul proiectelor imediate şi cu miză
exclusivă pentru existenţa prezentă. Cu greu îşi poate imagina idealuri dincolo de lumea prezentă care să-l motiveze într-o atitudine cu deschidere spre
veşnicie. Eşecul întâmpinat în demersul său ambiţios de împlinire a dezideratelor imediate este resimţit ca un şoc. Alipirea de cele pământeşti şi detaşarea
de cele cereşti îl fac pe omul societăţii contemporane să nu mai asume condiţia de „cetăţean al cerului”.
Omul care asumă existenţa într-o perspectivă a tradiţiei nu mai resimte
eşecul ca fiind ceva brutal şi zguduitor. El face parte din realitatea existenţei
prezente care culminează cu moartea trăită ca trecere spre cele veşnice. Omul
contemporan nu mai asociază eşecul cu realitatea morţii. Eşecul este trăit ca
o ratare a împlinirii imediate în existenţa prezentă, nu ca o şansă de înţelegere mai profundă a rostului morţii şi al vieţii.
În acest sens, Philippe Aries notează: „Toţi oamenii de astăzi au încercat
într-un moment al vieţii lor sentimentul mai mult sau mai puţin puternic, mai
mult sau mai puţin mărturisit ori refulat, al eşecului: eşecul familial, eşecul
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profesional. Dorinţa de promovare îi impune fiecăruia să nu se oprească niciodată după o etapă parcursă, ci să continue mai departe către noi ţeluri mai dificile. Eşecul este cu atât mai frecvent resimţit, cu cât reuşita este mereu dorită
şi nicicând suficientă, mereu amânată pentru mai târziu. Vine însă o zi când
omul nu mai poate ţine pasul cu ritmul ambiţiilor sale progresive, el este depăşit de aspiraţia sa, înaintează tot mai încet, şi realizează că idealul său a devenit inaccesibil. Atunci el îşi dă seama că şi-a ratat viaţa... Omul descoperă întro bună zi că este un ratat: el nu se consideră niciodată mort. El nu asociază
dezamăgirea sa cu moartea”4.

Moartea ca duşman al vieţii
Creştinismul nu acordă un statut de normalitate morţii. Creştinismul nu
încearcă o explicare adecvată a morţii pentru a ne împăca mai uşor cu realitatea ei. Moartea ca expresie a păcatului, ca realitate strivitoare care îl separă pe
om de Dumnezeu este duşmanul biruit de Viaţa prin excelenţă, Iisus Hristos.
Multe religii ale lumii, prin tot felul de ritualuri, inclusiv de iniţiere, au încercat să îndepărteze teama de moarte, să pătrundă misterul ei. Creştinismul nu
presupune doar înlăturarea fricii de moarte, ci şi biruinţa definitivă asupra ei
şi mărturisirea plinătăţii Vieţii.
În acest sens, Schmemann afirmă: „Creştinismul nu este împăcarea cu
moartea. El este descoperirea morţii, şi el descoperă moartea întrucât este
revelarea Vieţii. Hristos este această Viaţă. Şi pentru că Hristos este Viaţa,
creştinismul vădeşte moartea a fi ceea ce este, şi anume duşmanul care trebuie distrus, şi nu un mister care trebuie explicat... La mormântul lui Lazăr,
Hristos a plâns, şi atunci când s-a apropiat ceasul morţii Sale, S-a întristat şi
S-a mâhnit şi S-a tulburat... Oroarea faţă de moarte nu decurge din faptul că
ea este sfârşitul, distrugerea fizică, ci din faptul că ea este separare de lume şi
de viaţă, separare de Dumnezeu. Morţii nu Îl pot preamări pe Dumnezeu. Cu
alte cuvinte, numai atunci când Hristos ne revelează viaţa, putem auzi mesajul creştin despre moarte ca duşman al lui Dumnezeu. Atunci când Viaţa plânge la mormântul prietenului iubit, când priveşte oroarea morţii, atunci îşi află
începutul biruinţa asupra morţii”5.
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Sensul suferinţei
din perspectivă creştină
Conştiinţa lumii contemporane este marcată de comodităţile şi plăcerile
efemere şi amăgitoare oferite de societatea de consum. Omul de astăzi, angajat în efortul de construire a paradisului pământesc, cu greu poate admite şi
asuma taina suferinţei. Nimic nu trebuie să destrame iluzia fericirii afişată ca
slogan propagandistic de ideologiile care-l înţeleg pe om doar ca „animal” de
consum. Încercarea de împlinire a aspiraţiei după infinit sădită în om prin
satisfacerea finită, chiar dacă abundentă, dată de realităţi trecătoare, constituie o mare amăgire. În această logică se dezvoltă o conştiinţă colectivă înşelătoare, prin care se crede că fuga de suferinţă constituie biruinţa ei.
Experienţa creştină ne ajută să identificăm rostul profund al suferinţei în
iconomia divină prin asumarea Crucii. Suferinţa este transfigurată prin taina
Crucii şi asumarea ei conduce la împărtăşirea biruinţei Vieţii. Iisus Hristos
spune foarte clar: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie” (Matei 16, 24).
Asumarea suferinţei în logica Crucii şi Învierii Mântuitorului Hristos prin
răbdare conduce la mângâierea duhovnicească. De asemenea, asumarea suferinţei în această perspectivă depăşeşte logica egoistă, dominantă în lumea actuală.
Prin împărtăşirea suferinţei putem dobândi o sensibilitate, o delicateţe şi o deschidere către celălalt. Astfel, logica dăruirii de sine înlocuieşte logica trăirii pentru sine şi adesea, sacrificându-l pe aproapele pentru interese meschine.
Sfântul Apostol Pavel se adresează credincioşilor din Corint cu aceste
cuvinte: „Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte
prin Hristos şi mângâierea noastră. Deci fie că suntem strâmtoraţi, este pentru
a voastră mângâiere şi mântuire, fie că suntem mângâiaţi, este pentru a voastră mângâiere, care vă dă putere să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe
care le suferim şi noi. Şi nădejdea noastră este tare pentru voi, ştiind că precum sunteţi părtaşi suferinţelor, aşa şi mângâierii” (II Corinteni 1, 5-7).
Răbdarea trăită în suferinţă consolidează încrederea în Dumnezeu, depăşindu-se astfel autosuficienţa şi aroganţa încrederii exclusive în puterea
lumească. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie: „Ci noi, în noi înşine, neam socotit ca osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în
Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morţi, Care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte şi în Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi” (II
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Corinteni 1, 9-10). Astfel, întruparea puterii dumnezeieşti în neputinţele, slăbiciunile şi încercările noastre („...când sunt slab, atunci sunt tare” - II
Corinteni 12, 10) reprezintă o şansă de a depăşi duhul trufiei acestui veac.
Omul duhovnicesc angajat cu seriozitate şi consecvenţă în dobândirea
împărăţiei lui Dumnezeu va avea de înfruntat multe necazuri şi încercări în
această lume. Însă toate aceste suferinţe nu pot fi suportul unei atitudini pesimiste sau fataliste, ci contextul în care poate fi exersată mai stăruitor încrederea în împărtăşirea la biruinţa dobândită deja de Hristos. Mântuitorul ne spune
foarte clar: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”
(Ioan 16, 33).
Asumarea identităţii creştine într-o lume tot mai înstrăinată de valorile
Evangheliei nu presupune onoruri şi recunoaşteri din partea lumii.
Dimpotrivă, trăirea în duhul profetic al Evangheliei poate inoportuna semnificativ conştiinţa unei societăţi permeabile din ce în ce mai mult la tot felul de
anestezice şi surogate. Răbdarea suferinţelor venite din partea lumii pentru
numele lui Hristos este o virtute care se dovedeşte mântuitoare, fiind de mare
actualitate, mai ales pentru vremurile în care trăim. Mântuitorul afirmă: „Şi
veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârşit, acela
se va mântui” (Matei 10, 22).
Trăirea suferinţelor şi a încercărilor în cheie eshatologică devine prilej de
biruinţă. Astfel, în mod paradoxal, depăşindu-se logica firească, ceea ce în
aparenţă pare neajuns devine plinătate prin puterea lui Hristos care pe toate le
transfigurează. Astfel, creştinul devine un scandal pentru logica decăzută şi
mutilată de păcat a unei lumi dominată de lăcomie, orgoliu şi sete de putere.
În acest sens, cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt sugestive pentru descrierea creştinului aflat în suferinţă şi încercare:
„Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în
multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică... ca nişte
întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind;
ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc” (II Corinteni 6, 4-6, 10).
Încercarea în suferinţă lămureşte poziţia creştinului şi asumarea ei cu
răbdare şi cu încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu îl întăreşte pe calea
credinţei. Sfântul Vasile cel Mare afirmă: „Se întâmplă uneori ca nenorocirile vieţii să le vină oamenilor spre a le încerca sufletele, ca, fiind cuprinşi de
necazuri, să fie dovediţi dacă sunt buni, fie bogaţi, fie săraci. Căci amândouă
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aceste feluri de oameni se arată prin răbdarea lor... Căci furtuna încearcă şi
întăreşte pe cârmaciul corabiei; pe luptător, stadionul; pe voievod, bătălia; pe
bărbatul viteaz, nenorocirea; şi pe creştin, ispita. În acelaşi chip în care lupta
şi suferinţa luptei duce pe atlet la cunună, în acelaşi fel încercarea în ispite îl
duce pe creştin la desăvârşire, dacă va primi şi mulţumiri cu răbdarea cuvenită, pentru cele ce îi vor fi rânduite de către Dumnezeu”6.

Viaţa ca dar al lui Dumnezeu
Experienţa Dumnezeului cel viu întăreşte conştiinţa că viaţa este un dar
al lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne prezintă un Dumnezeu viu care se descoperă omenirii, împărtăşind plinătate de viaţă întregii existenţe. Dumnezeu
se adresează lui Moise cu aceste cuvinte: „Viu sunt Eu şi viu e numele Meu
şi de slava Domnului e plin tot pământul” (Numeri 14, 21). Dumnezeul cel
viu vrea ca toţi oamenii să împărtăşească viaţa cea autentică, inclusiv aşteptând întoarcerea păcătoşilor de la moarte la viaţă, de la stricăciune la nestricăciune. Domnul se adresează profetului Iezechiel, spunând: „Precum este
adevărat că Eu sunt viu, tot aşa este de adevărat că Eu nu voiesc moartea
păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu”
(Iezechiel 33, 11).
Dumnezeu este Cel care a dăruit viaţă întregii creaţii. Sfântul Apostol
Pavel, adresându-se atenienilor în Areopag, Îl definește pe Acest Dumnezeu
viu şi Creator al lumii ca fiind: „Dumnezeu, Care a făcut lumea şi toate cele
ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului şi al pământului, nu locuieşte în
temple făcute de mâini, nici nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi cum ar avea
nevoie de ceva, El dând tuturor viaţă şi suflare şi toate” (Faptele Apostolilor
17, 24-25). Dumnezeu nu este doar Dăruitorul vieţii, ci şi Cel care poartă de
grijă de viaţa noastră. Psalmistul spune: „Domnul este apărătorul vieţii mele;
de cine mă voi înfricoşa?” (Psalm 26, 2).
Dumnezeu ca Unul Ce este Dumnezeul celor vii tămăduieşte suferinţa şi
învinge moartea. Iezechia în rugăciunea sa arzătoare rosteşte următoarele
cuvinte: „Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am
şi eu suflare; Tu mă tămăduieşti şi-mi dai iarăşi viaţă! Iată că boala mea se
schimbă în sănătate. Tu ai păzit viaţa mea de adâncul mistuitor! Tu ai aruncat
înapoia Ta toate păcatele mele! Că locuinţa morţilor nu te va lăuda şi moartea
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nu Te va preaslăvi; cei ce se coboară în mormânt nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Cel viu, cel viu Te laudă, ca mine astăzi” (Isaia 38, 16-19).
Dumnezeu nu este autorul suferinţei şi al morţii, ci El ca Izvor al vieţii a
făcut şi cheamă întreaga existenţă la viaţă. Moartea este dată de înstrăinarea
de Dumnezeu şi de cele sfinte. Înţeleptul Solomon mărturiseşte: „Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta
mâinilor voastre. Căci Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea
celor vii. El a zidit toate lucrurile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânţă de pieire şi moartea n-are putere asupra pământului” (Înţelepciunea lui Solomon 1, 12-14).
Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu prin întruparea, Jertfa şi
Învierea Sa înnoieşte întreaga existenţă, fiind Biruitorul morţii şi al suferinţei date de păcat. Dar această biruinţă se realizează prin asumarea şi transfigurarea suferinţei şi a morţii până la capăt, nu prin eludarea lor. Taina învierii este strâns corelată cu taina Crucii. Prin înnoirea integrală a creaţiei,
întreaga existenţă nu mai este una spre moarte, ci una spre viaţă. Iisus Hristos
este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6) şi El împărtăşeşte viaţa lumii.
Mântuitorul spune: „Eu am venit pentru ca lumea viaţă să aibă şi din belşug
să aibă” (Ioan 10, 10).
În mod concret ne împărtăşim de puterea vieţii dumnezeieşti atunci când
ne cuminecăm cu trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Fiul lui
Dumnezeu spune: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în Mine are
viaţă veşnică. Eu sunt pâinea vieţii... Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care
Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu... Adevărat, adevărat zic vouă,
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi
avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă
veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 47, 48, 51, 53-54).
Viaţa întregii existenţe este cuprinsă în taina Persoanei Fiului lui
Dumnezeu, care extinde comuniunea Sfintei Treimi la nivelul creaţiei. Viaţa
nu poate fi epuizată într-o învăţătură abstractă, exprimată printr-un sistem
raţionalist arid şi nici nu poate fi redusă la un cod moral, la o anumită conduită. Viaţa trimite la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, deoarece
„întru El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4).
Sfinţii Apostoli şi ucenicii nu sunt convinşi printr-o învăţătură bazată pe
o logică sofisticată, ci prin puterea de viaţă împărtăşită de Persoana Fiului lui
Dumnezeu. Ei au resimţit puterea vieţii veşnice întrupată în cuvintele
Mântuitorului. Sfinţii Apostoli aveau conştiinţa că propovăduirea Evangheliei
înseamnă mărturisirea biruinţei asupra morţii şi proclamarea vieţii veşnice
prin Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel afirmă: „Iar acum s-a dat pe faţă prin
arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea şi a adus
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la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie. Spre aceasta am fost pus eu propovăduitor şi apostol şi învăţător al neamurilor” (II Timotei 1, 10-11).
Sfinţii Apostoli propovăduiesc experienţa concretă şi directă a Vieţii prin
Iisus Hristos, care îi conduce la comuniunea cu Tatăl ceresc prin Duhul Sfânt.
Sfântul Evanghelist Ioan mărturiseşte: „Ce era de la început, ce am auzit, ce
am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre
Cuvântul vieţii; şi Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim
Viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă. Ce am văzut şi am auzit, vă
vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (I Ioan 1, 1-3).
În condiţiile în care sensul vieţii în societatea contemporană este ocultat
şi parazitat de diferite tendinţe ideologice, este esenţială recuperarea viziunii
biblice, apostolice şi patristice asupra vieţii şi a morţii. Moartea fizică, deşi îl
înspăimântă pe omul contemporan asaltat de tentaţiile mentalităţii consumiste actuale, nu reprezintă punctul terminus al existenţei, ci trecerea într-o altă
ordine de a fi. În această perspectivă, pentru omul duhovnicesc moartea trupească reprezintă poarta de trecere la o comuniune mai directă cu Mântuitorul
Iisus Hristos, cu puterile cereşti şi cu sfinţii.
Cel angajat pe calea comuniunii cu Hristos înaintează întru desăvârşirea
sensului existenţei şi prin toate, fie prin viaţă, fie prin moarte, este slăvit
Hristos Domnul. Măsura vieţii este credinţa şi comuniunea întru Iisus Hristos
Cel răstignit şi înviat. Trăind această realitate vie în mod existenţial şi eclesial, putem mărturisi împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „După aşteptarea şi
nădejdea mea că întru nimic nu voi fi ruşinat, ci, întru toată îndrăzneala, precum totdeauna, aşa şi acum, Hristos va fi preaslăvit în trupul meu, fie prin
viaţă, fie prin moarte; Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig” (Filipeni 1, 20-21).
Lumea contemporană îşi derulează existenţa într-un ritm bulversant.
Modul existenţei cotidiene actuale este unul care favorizează agitaţia,
împrăştierea minţii, blocând întâlnirea cu ceea ce este adânc în noi înşine.
Refuzul întâlnirii cu propria profunzime din noi favorizează eludarea sensului adânc al vieţii. Iar ca urmare directă rezultă îngreunarea întâlnirii cu
aproapele şi cu Dumnezeu. Complicarea existenţei şi grija de multe ne
îndepărtează de intuirea sensului existenţial al gesturilor înfăptuite şi
cuvintelor rostite.
Amplificarea distanţelor din noi înşine şi între noi este dată de pierderea
sau diminuarea conştiinţei că Dumnezeu este cel care dă sens fiecărui lucru în
parte şi întregii existenţe în general. Odihna poate fi dobândită prin recuperarea sensului vieţii împlinit în Dumnezeu. Cuviosul Paisie Aghioritul afirmă:
„Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de viaţa cea simplă, cu atât creşte
neliniştea din ei. Şi cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este firesc
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să nu afle nicăieri odihnă... Prin urmare, cum este cu putinţă ca aceşti oameni
să ajute suflete, când ei înşişi sunt plini de nelinişte? Cum este cu putinţă ca
omul să mângâie cu adevărat, dacă nu crede în Dumnezeu şi în viaţa cea adevărată, cea de după moarte, cea veşnică? Când omul prinde sensul cel mai
adânc al vieţii celei adevărate, i se îndepărtează toată neliniştea şi-i vine mângâierea dumnezeiască, şi astfel se vindecă”7.
Pentru a dobândi sensul profund al vieţii, omul trebuie „să-şi aibă mintea sa la Dumnezeu. Să se gândească pentru ce am venit în viaţa aceasta. Aici
n-am venit să le facem pe toate şi să ne aranjăm bine. Am venit ca să ne pregătim pentru cealaltă viaţă. Aşadar, mintea noastră trebuie să fie permanent
acolo şi la orice ne ajută să mergem acolo. Prin înfruntarea cu bărbăţie a situaţiilor, prin nevoinţa smerită şi cu mărime de suflet, omul înţelege sensul vieţii duhovniceşti. Viaţa duhovnicească este bucurie, este petrecere duhovnicească. Ştiţi ce înseamnă petrecere! Să prindeţi sensul cel adânc al vieţii,
nobleţea duhovnicească, sensibilitatea patristică”8.

NOTE:
Ilie Bădescu, Noologia, Editura Valahia, Bucureşti, 2002, p.300. Profesorul Ilie
Bădescu arată că trei sunt mormintele spirituale ale lumii consumiste: a) îngropăciunea în gândirea închisă asupra ei (ens rationis) care nu se mai deschide relaţiei cu
celălalt; b) îngropăciunea în fantasmele izvodite de moartea care a coborât în adâncul simţualităţii mele, golind-o de orice spiritualitate şi livrând-o golului obiectelor
râvnite (ens imaginarium); c) îngropăciunea în golul privativ al obiectului absent
(nihil privativum) care dacă te absoarbe cu totul în nimicul lui, te rupe din lumea vie
a spiritului” (p.300).
2
Ibidem, p.307.
3
Philippe Aries, Omul în faţa morţii, vol.1, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996, p.1.
4
Ibidem, p.189.
5
Alexander Schmemann, Pentru viaţa lumii, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, pp. 123-125.
6
Sf. Vasile cel Mare, Despre răbdare şi mărinimie, traducere Constantin Daniel,
în „Glasul Bisericii”, nr.1-3, 1983, p.51.
7
Cuviosul Paisie Aghioritul, vol.I, Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003, pp.162-163.
8
Ibidem, vol. II, pp.382-383.
1
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Abstract:
In the U.S. conception, the U.S. Army must be prepared to fight
with a potential enemy, at any time, in various weather conditions and
any intensity, in cooperation with other member states of the Alliance.
In the current wars, regardless of their intensity, troops are often
forced to make large and rapid maneuvers, for long distance and high
consumption of resources in a battlefield characterized by the existence of increasingly sophisticated weapons.
Under these conditions, the support engineers of the military
actions is very important to ensure their continuity and to multiply the
impact of the fighting forces and the engineers forces must show flexibility to respond quickly to all requirements.
Cuvinte-cheie: SUA, geniu, batalion, companie.
*Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, Brăila

octombrie, 2011

307

Tehnică militară şi armamente

armata SUA, structurile de geniu operează ca un membru deplin
al trupelor de uscat şi furnizează un ansamblu complet de capacităţi către forţele întrunite de pe întregul spaţiu de operaţii militare. Trupele
de geniu furnizează pe întregul teritoriu al unei zone de operaţii suport general de geniu sau suport topografic de geniu. Acestea nu sunt forţe combatante, dar reprezintă o parte importantă a structurii de forţe întrunite prin participarea la creşterea combativităţii structurii respective.
Structurile de geniu se concentrează pe întărirea şi mărirea eforturilor pe
linie de geniu prin dezvoltarea şi susţinerea zonei de acţiune. Evidenţierea în
continuare a unor structuri de geniu reprezentative1 care se găsesc în compunerea diferitelor eşaloane tactice, operative sau strategice ne poate creea
imaginea de ansamblu a tipurilor de structuri, a modului de organizare şi a
modalităţilor de întrebuinţare a acestora.
Brigada de geniu este, de regulă, repartizată unui comandament întrunit;
aceasta poate fi ataşată unei structuri de conducere din teatrul de operaţii.
Batalionul de geniu independent poate fi repartizat unei brigăzi de geniu
sau unui grup de geniu.
Batalionul de geniu topografic poate fi încredinţat unui comandament
dintr-o zonă de operaţii şi poate îndeplini următoarele misiuni:
– asigură comanda şi controlul (C2) pentru planificarea şi supravegherea
structurilor topografice de pe teatrul de operaţiuni;
– asigură documente şi sisteme de întreţinere pentru topografie;
– asigură transporturile tehnice şi întreţinerea echipamentului electronic
specific.

În

Batalionul de geniu luptă
În compunerea unei divizii sunt trei batalioane de geniu luptă, din care
unul este destinat pentru manevra brigăzii din adâncime. Batalionul este structurat astfel:
– comandament;
– trei companii geniu de linie.
Batalionul poate executa următoarele misiuni:
– participă la mărirea capacităţii combative prin misiunile de geniu de
luptă şi generale;
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– amplasează şi întreţine podurile de asalt;
– conduce operaţiile de distrugere;
– construieşte obstacole tactice şi poziţii de apărare;
– execută reparaţii şi întreţinere poduri, amenajează vaduri şi drumuri în
zona de responsabilitate a brigăzii;
– execută cercetarea de geniu în sprijinul unităţilor de manevră şi altor
elemente ale diviziei.
La nivelul unităţilor de geniu tip batalion2 există următoarele tipuri de
structuri:
Batalionul de geniu
independent

Batalionul de geniu
subordonat corpului de
armată

comandament

comandament

companie minare

companie minare

companie treceri de asalt

companie treceri de asalt

pluton construcţii

companie construcţii
companie construcţii drumuripoduri
companie treceri pe pontoane

pluton recunoaşteri

pluton recunoaşteri

pluton de îndrumare

pluton de îndrumare

pluton transport

pluton transport

pluton de întreţinere

pluton de întreţinere

Compania de geniu luptă, de regulă, primeşte misiuni de luptă şi este
organizată pe plutoane, intră în structura unor batalioane de geniu cu diferite
specializări pentru susţinerea (suportul) manevrei brigăzilor şi batalioanelor.
Această subunitate poate desfăşura acţiuni pentru luptă, asigură sprijin pentru
luptă sau participă la formarea altor companii de geniu ale căror forţe provin
de la structuri de construcţii poduri, construcţii etc.
Compania de geniu din batalionul topografic execută următoarele misiuni:
– asigură sprijinul topografic de geniu;
octombrie, 2011
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– alcătuieşte imagini controlate, semicontrolate şi necontrolate pentru
hărţi şi fotografii aeriene;
– actualizează hărţile existente;
– schiţează hărţi speciale pe materiale transparente;
– măsoară şi interpretează imaginile de la depărtare;
– extinde controlul pe verticală şi orizontală, la nivelul zonelor de responsabilitate, tactice şi operative.
Compania de geniu cu echipament de sprijin de luptă este ataşată unui
corp sau brigăzi de geniu şi îndeplineşte următoarele misiuni:
– sprijină operaţiunile de luptă de geniu din cadrul corpurilor şi zonelor
de divizie prin conducerea misiunilor generale de geniu;
– execută misiuni de protecţie (supravieţuire) şi de contramobilitate, specifice geniului general;
– asigură echipamentul de construcţie de geniu pentru modificarea unor
lucrări de infrastructură.
Compania de geniu pod multifuncţional poate îndeplini următoarele
misiuni:
– asigură echipament şi personal pentru transportul, asamblarea, dezasamblarea, recuperarea şi întreţinerea sistemelor de trecere;
– execută puncte de trecere fixe cu poduri medii (patru poduri medii)
pentru clasa de suport de 60 tone;
– execută poduri mobile;
– asigură transportul pentru sistemele de încărcare-paletizare configuraţie cargo.
Compania de geniu pod demontabil execută următoarele misiuni:
– asigură fixarea unui singur pod demontabil (BAILEY) cu componente
suficiente şi cablu de reîntărire pentru poziţia verticală a podului pentru diferite lungimi, în funcţie de lăţimea cursului de apă şi clasele de încărcare.
La nivel general, aceste forţe îndeplinesc următoarele misiuni:
– asigură mobilitatea şi contramobilitatea;
– asigură protecţia forţelor;
– coordonează utilizarea resurselor pe linie de geniu;
– asigură construcţia de lucrări pentru cartiruire;
– susţin liniile de comunicaţie;
– administrează logistica de geniu.
Prin prezentarea acestor organizări dorim să evidenţiem caracterul de
forţe luptătoare, posibilităţile multiple de acţiune, protecţie şi gradul de inde-
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pendenţă pe care îl pot avea aceste forţe, prin modul de organizare şi dotare.
Se remarcă la nivel operativ multiplele posibilităţi de realizare a unor forţe de
geniu constituite temporar şi care se pot subordona unei structuri de conducere în funcţie de nevoi, pentru a răspunde cerinţelor unor situaţii ce pot apărea
la un moment dat.

BIBLIOGRAFIE:
Manualul interoperabilităţii de geniu în NATO, München,
Germania, 1999.

NOTE:
1
Cf. Manualul interoperabilităţii de geniu în NATO, München, Germania, 1999, p.65.
2
Cf. Manualul interoperabilităţii de geniu în NATO, München, Germania, 1999, p.68.
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Abstract
The Internet protocol architecture is based on a connectionless
end-to-end packet service using the IP protocol. An Internet router
typically maintains a set of queues, one per interface, that hold packets scheduled to go out on that interface. Active queue disciplines
drop or mark packets before the queue is full. Typically, they operate
by maintaining one or more drop/mark probabilities, and probabilistically dropping or marking packets even when the queue is short.
Cuvinte-cheie: management, algoritmi, congestie, cozi, QoS –
Quality of Service.

nternetul se extinde de la o zi la alta, în acelaşi timp crescând şi numărul echipamentelor din infrastructura reţelei. Routerele sunt echipamentele cel mai frecvent utilizate pentru a interconecta reţele diferite. Pe
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lângă principala sarcină de rutare/dirijare a fluxurilor de trafic între segmentele de reţea, o altă sarcină importantă o reprezintă menţinerea calităţii corespunzătoare nivelurilor serviciilor de date, precum cele de video-conferinţă,
telefonie VoIP1, de tip VPN2, partajare de fişiere, world wide web etc.
În cazul telefoniei IP sau VoIP, cerinţa de timp este de a livra pachetele
de date în mai puţin de 150 ms. Pragul maxim de 150 ms este stabilit pentru
a preveni variaţiile în calitatea vocii la reconstituirea semnalului vocal. Acesta
este unul dintre principalele motive pentru care producătorii echipamentelor
de reţea implementează funcţionalitatea QoS3 în soluţiile lor.
În conformitate cu ISO 8402, cuvântul calitate este definit ca „totalitatea
caracteristicilor unei entităţi care împreună pot satisface nevoile declarate şi
implicite”. ISO 9000 defineşte calitatea prin „gradul prin care un set de caracteristici îndeplineşte cerinţele stabilite”.
ITU-T4 (Recomandarea E.800 [ITU-TE.800]) şi ETSI5 definesc, în
esenţă, calitatea serviciilor de date sau QoS prin „efectul cumulat al performanţei serviciilor care determină gradul de satisfacţie al unui utilizator faţă de
un serviciu”.
QoS este un sistem foarte complex şi cuprinzător, care face parte din
domeniul gestionării congestiilor traficului de date. Acesta este implementat
prin utilizarea unor algoritmi la nivelul cozilor de aşteptare şi se ocupă de tratarea diferenţiată a traficului în cozile cu pachete de date. Traficul care depinde de timp ar trebui să aibă prioritatea maxim posibilă. Cu toate acestea, în
cazul în care nu sunt folosiţi algoritmi de optimizare a managementului traficului, prioritatea îşi pierde sensul iniţial. De asemenea, pentru orice reţea de
comunicaţii de date, calitatea serviciilor de la un capăt la altul este constituită din agregarea nivelurilor de calitate între limitele fiecărui domeniu traversat de trafic.
Fără algoritmi QoS, o reţea de comunicaţii de date oferă doar serviciul
best-effort („cel mai bun efort”). În cadrul acestui tip de serviciu, toate pachetele sunt tratate identic. Un algoritm QoS într-o reţea de comunicaţii de date
trebuie să ofere mijloace pentru a distinge pachetele şi a le trata diferit. În
acest sens, la nivelul reţelei de comunicaţii trebuie să se efectueze două sarcini de bază:
• Sarcina 1 – diferenţierea traficului sau a tipurilor de servicii, astfel
încât utilizatorii să poată trata una sau mai multe clase de trafic diferit;
• Sarcina 2 – pentru garantarea resurselor, clasele traficului de date trebuie să
fie tratate diferit, iar la nivelul reţelei trebuie să se facă diferenţierea serviciului.
octombrie, 2011
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Sarcina 1 se efectuează, de obicei, la nivelul interfeţelor de reţea, pe
când Sarcina 2 este dependentă de implementările făcute de producători în
echipamentele active din compunerea infrastructurii reţelei de comunicaţii de
date.
La nivelul unui echipament de tip router, managementul calităţii serviciilor constă în principal din:
– managementul congestiilor la nivelul cozilor de date;
– planificarea înaintării pachetelor de date.
Din cauza naturii traficului audio, video şi de date, valoarea întregului
trafic de date depăşeşte uneori capacitatea maximă de transfer a conexiunii de
date. În aceste situaţii sunt folosiţi algoritmi de gestionare a congestiei prin
eliminarea pachetelor sau algoritmi de planificare ce determină, în funcţie de
tipul serviciilor şi priorităţile alocate, ordinea de transmitere a pachetelor.
Congestiile pot fi:
• Congestie la nivel de port. Mai multe fluxuri de intrare concurează pentru aceeaşi lăţime de bandă a portului de ieşire;
• Congestie în nodurile intermediare. Acest lucru se întâmplă în cazul în
care lăţimea de bandă a backplane-ului (matricea de comutare) a unui nod este
mai mică decât lăţimea totală a fluxurilor de intrare;
• Congestie la nivelul reţelei. Acest lucru se întâmplă în cazul în care în
orice punct între sursă şi destinaţie, pe unul sau mai multe echipamente de
reţea sunt congestii.
Există două opţiuni pentru a rezolva această problemă. Prima este aceea
de a mări lăţimea de bandă care înseamnă costuri suplimentare dar şi aspectul legat de imposibilitatea creşterii la infinit a lăţimii de bandă. A doua este
de a gestiona inteligent lăţimea de bandă disponibilă. Reţeaua poate monitoriza utilizarea lăţimii de bandă, poate procesa semnalizările legate de congestie şi, în consecinţă, poate consolida politicile referitoare la furnizarea, utilizarea şi distribuirea lăţimii de bandă disponibile. Congestiile sunt, de asemenea, principalul motiv pentru perioadele lungi de răspuns ale aplicaţiilor în
reţelele de acces atunci când există aplicaţii sensibile la întârzieri precum aplicaţiile de tip video conferinţă şi cele de telefonie IP - VoIP.
Planificarea expedierii pachetelor de date este adesea legată de algoritmii de management aplicaţi cozilor de pachete de tip memorii-tampon.
Algoritmii de management aplicaţi cozilor de pachete de date sunt utilizaţi
pentru a stabili strategia de eliminare a pachetelor de date în cazul în care
memoria-tampon este plină. Există trei posibilităţi:
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Probabilitatea
de eliminare a
pachetului

1

Probabilitatea curentă
de eliminare a pachetului

P
Procentul
de umplere
a memoriei
tampon

0
0%

αMIN

Procentul curent de
umplere a memoriei tampon, α
Se declanşează
algoritmul RED

αMAX

100%

Algoritmul RED
se încheie şi eliminarea „virtuală” poate începe

Figura nr.1. Profilul RED de eliminare a pachetelor

1. se elimină pachetele de date sosite ultimele;
2. se elimină primul pachet de date din coada de date;
3. se elimină pachete de date selectate aleatoriu din coada de date.
În absenţa unui mecanism de management activ al cozilor sau AQM –
„Active Queue Management” într-un router, mecanismul implicit este metoda eliminării.
În continuare vor fi prezentaţi următorii algoritmi AQM:
– Algoritmul de eliminare aleatoare timpurie RED – „Random Early
Discarding”;
– Algoritmul de eliminare aleatoare timpurie ponderată WRED –
„Weighted Random Early Discarding”;
– Notificarea explicită a congestiei ECN – „Explicit Congestion
Notification”.
Algoritmul de eliminare aleatoare timpurie RED – „Random Early
Discarding” a fost conceput pentru a elimina situaţiile cu performanţă scăzuoctombrie, 2011
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tă cauzate de efectul de sincronizare globală la nivelul reţelei. Acest efect este
produs în situaţii de congestie, când toate pachetele noi din cozile de pachete
de la nivelul routerelor sunt eliminate iar majoritatea sesiunilor îşi reduc fluxul prin algoritmul de evitare a congestiei implementat la nivelul protocolului de transport TCP6. Astfel, cozile de aşteptare sunt golite, chiar dacă sunt
aproape goale şi congestia este eliminată. Cu toate acestea, atunci când cantitatea de date la nivelul fluxurilor sesiunilor începe să crească (prin algoritmul
ferestrei TCP), congestia apare din nou, intensificând eliminarea pachetelor.
În acest caz, reţeaua rămâne între 0% şi suprasaturare tot timpul, ceea ce duce
la performanţe scăzute.
Când un pachet nou ajunge la un router care implementează la nivelul
cozilor de pachete algoritmul RED, router-ul determină dacă pachetul ar trebui să fie acceptat sau nu pe baza mediei lungimii cozii avg şi a pragurilor
αMIN şi αMAx. Concret, în cazul în care avg este sub αMIN, pachetul este acceptat. Dacă avg se află între cele două praguri, pachetul este eliminat probabilistic. Dacă avg este deasupra valorii αMAx, pachetul este eliminat automat.
Lungimea medie a cozii la momentul „t” se calculează cu următorul filtru:
avg(t)=(1-w) • avg(t-1)+w • q(t)
(1)
unde w este parametru reprezentând greutatea, iar q(t) este lungimea instantanee a cozii la momentul „t”.
Pachetele nu sunt eliminate atâta timp cât „α” rămâne sub un minim
αMIN. Mecanismul RED este activat când „α” depăşeşte minimul αMIN.
Dacă „α” depăşeşte αMAx, coada începe să funcţioneze în modul „virtual”
de eliminare a pachetelor. Modul „virtual” de eliminare a pachetelor se comportă ca şi cum coada memoriei-tampon este plină, chiar dacă memoria-tampon mai are încă spaţiu. Deşi în Figura nr.1 probabilitatea „p” de eliminare a
pachetelor este o funcţie liniară, în general, aceasta poate fi de orice formă.
Profilul de eliminare a pachetelor este pre-configurat prin specificarea a
trei factori:
• αMIN
• αMAx
• funcţia cu probabilitate de eliminare a pachetelor p=f(α)
Gradul mare de eliminare a pachetelor poate fi controlat prin aceşti trei
factori. Cu cât valorile lui αMIN sau αMAx sunt mai mici, cu atât mecanismul RED elimină mai multe pachete, panta funcţiei f(α) fiind mai abruptă.
Prin eliminarea aleatoare a pachetelor înainte de congestie, RED împiedică sincronizarea globală TCP. În cazul în care traficul este format numai din
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pachete UDP sau majoritatea pachetelor sunt UDP, RED nu ar trebui să fie utilizat deoarece eliminarea pachetelor nu ar avea niciun efect asupra traficului
UDP şi s-ar pierde pachete inutile.
Algoritmul de eliminare aleatoare timpurie ponderat WRED –
„Weighted Random Early Discarding” utilizează algoritmul RED, dar în loc
de a elimina pachetele fără să se uite în conţinutul acestora, eliminarea are loc
după un proces de clasificare.
În algoritmul WRED nu se foloseşte acelaşi profil de eliminare a pachetelor pentru toate cozile, pentru fiecare coadă fiind definite diferite profiluri
de eliminare. În plus, la nivelul unei cozi ar putea fi definite mai multe profiluri de eliminare.
Notificarea explicită a congestiei ECN – „Explicit Congestion
Notification” este o metodă de control a congestiei aplicată traficului TCP.
Metoda ECN a fost propusă în 1999, în RFC 2481 [2], ca o completare experimentală a arhitecturi IP7. Un început de congestie este comunicat sistemelor finale prin marcarea câmpurilor corespunzătoare din TCP şi antetelor IP.
Prin urmare, principala diferenţă dintre RED şi ECN este faptul că, în RED,
pachetele sunt eliminate aleatoriu, în timp ce, în ECN, pachetele selectate
aleatoriu sunt lăsate să treacă (nu sunt eliminate), dar sunt marcate cu scopul
de a notifica congestia sistemelor finale. Pentru a selecta pachetele care vor fi
marcate pentru notificarea congestiei, algoritmul ECN foloseşte acelaşi algoritm ca şi algoritmul RED.
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NOTE:
1
VoIP, Voice over Internet Protocol, sau telefonia Internet, reprezintă procesul de
transmitere a conversaţiilor vocale umane prin legăturile de date.
2
VPN, Virtual Private Network, reprezintă reţeaua privată virtuală.
3
QoS, Quality of Service.
4
ITU-T, Telecommunication Standardization Sector, reprezintă divizia de
Telecomunicaţii a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (http://www.itu.int).
5
ETSI, European Telecommunications Standards Institute, reprezintă Institutul
European de Standardizare pentru Telecomunicaţii.
6
TCP, Transmission Control Protocol - protocol de transport.
7
IP – Internet Protocol.
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Optimizarea
performanţelor reţelelor
de comunicaţii de date (1)
CăPITAN INGINER ION-CăTăLIN CÂRSTEA*

Abstract
Performance optimization of data communications networks can
be seen as a continuous process for improving the quality of the network in terms of user experience and efficient use of network resources. This includes performance measurements, analysis of measurement results and updates to the network configuration parameters.
Cuvinte-cheie: optimizare, performanţă, management, reţele de
comunicaţii de date.

ptimizarea performanţelor reţelelor de comunicaţii de date
este un proces continuu pentru îmbunătăţirea calităţii globale a reţelei din punctul de vedere al experienţei utilizatorilor şi al
utilizării eficiente a resurselor de reţea. Aceasta include măsurători de
performanţă, analiza rezultatelor măsurătorilor şi actualizările efectuate asupra parametrilor de configurare aplicaţi reţelelor. Astfel, optimizarea performanţelor la nivelul reţelei se referă atât la mecanismele bazate pe prioritizare, dar mai ales pe utilizarea instrumentelor de
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management la nivelul mai multor elemente de reţea, sau la nivelul
întregii reţele de comunicaţii de date.
Procesul de optimizare poate fi iniţiat din diverse motive, cele
mai importante fiind:
– apariţia noilor tehnologii;
– detectarea scăderii performanţelor QoS – „Quality of Service”
într-o anumită zonă a reţelei;
– eficientizarea utilizării capacităţilor de reţea existente prin
implementarea contractelor de tip SLA – „Service Level Agreement”;
– identificarea necesităţii pentru modificarea contractelor SLA existente.
Feedback-ul reţelelor de comunicaţii de date poate fi obţinut din
surse multiple şi la diferite niveluri de abstractizare. La nivelul elementelor de reţea, precum routerele, există un set de contoare accesibile printr-o interfaţă de management. Un exemplu în acest sens îl
reprezintă protocolul SNMP – „Simple Network Management
Protocol”, folosit pentru monitorizarea reţelelor şi constă în trei componente-cheie: dispozitive gestionate, agenţii, şi sisteme de management a reţelei NMS – „Network Management Systems”.
Un dispozitiv gestionat este un nod care are un agent SNMP şi se
află într-o reţea gestionată. Aceste dispozitive pot fi routerele şi serverele de acces, switch-urile şi bridge-urile, hub-urile, calculatoarelegazdă sau imprimantele. Un agent este un modul software care este
instalat într-un dispozitiv. Acest agent translatează informaţiile într-un
format compatibil cu SNMP. Sistemul de management al reţelei NMS
rulează aplicaţiile de monitorizare care procesează datele primite de
la agenţi şi oferă indicatorii sintetici despre performanţele reţelei.
Protocolul SNMP foloseşte informaţii despre echipamentele din
compunerea reţelei de comunicaţii de date prin utilizarea informaţiilor de management specifice fiecăruia, organizate ierarhic în colecţii
de informaţii MIB - „Management Information Base”.
Sistemul de management poate oferi, de obicei, valori medii şi
analize ale tendinţelor comportamentului reţelelor de comunicaţii de
date în plus faţă de o stare de moment captată. Pentru o reţea multiserviciu, performanţele reţelei pot fi monitorizate ca nivel de trafic
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Nivelul de monitorizare

Caracteristicile tipice
măsurate

La nivelul unui element de reţea

Încărcarea totală şi statisticile agregate la nivel de flux

Sistem de management IP

Calcularea mediilor şi analiza tendinţelor referitoare la evoluţia traficului de date

Performanţa agregată

Întârzierea, jitter-ul, pachetele eliminate, disponibilitatea lăţimii de
bandă

Nivelul serviciilor

Componentele din contactul de servicii SLA – Service Level Agreement

Tabelul nr.1. Comparaţie între nivelurile de monitorizare ale reţelelor
de comunicaţii de date

agregat pentru întreaga reţea. În reţelele de producţie, sistemul de
management este utilizat şi pentru a verifica funcţionalitatea serviciilor, precum şi pentru a depista proactiv defectele.
În Tabelul nr.1 este prezentată o comparaţie între nivelurile de
monitorizare ale reţelelor de comunicaţii de date.
Îmbunătăţirea performanţelor reţelelor este privită de către autorii RFC3272 [2] ca o provocare şi este compusă din două părţi:
– gestionarea capacităţilor de alocare;
– managementul traficului.
Gestionarea capacităţii se referă la cum poate fi îmbunătăţită performanţa unei reţele de comunicaţii de date prin gestionarea capacităţii de alocare zonală sau totală a reţelei, iar managementul traficului
se referă la gestionarea serviciilor de comunicaţii de date la nivelul
unui nod de reţea.
octombrie, 2011
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Gestionarea capacităţilor de alocare constă în:
– capacitatea de planificare;
– controlul rutării;
– managementul resurselor, şi anume:
– capacitatea legăturilor;
– spaţiul buffer-tampon ;
– resursele de calcul.
Capacitatea de planificare presupune planificarea resurselor
necesare reţelelor, incluzând dimensionarea routerelor şi stabilirea
capacităţii legăturilor. În reţelele de comunicaţii de date multi-serviciu, planificarea capacităţii implică valori iniţiale pentru parametrii de
configurare specifici calităţii serviciilor - QoS.
În funcţie de tipologia reţelelor pentru care se doreşte optimizarea performanţelor, controlul rutării este instrumentul cu care se
gestionează distribuţia traficului în reţea. Un exemplu îl reprezintă
ajustarea valorilor parametrilor de configurare pentru protocolul de
rutare dinamică OSPF – „Open Shortest Path First”. Un alt exemplu
îl reprezintă protocolul MPLS – „Multi-Protocol Label Switching”
care oferă suport multi-protocol şi permite controlul rutării traficului
prin realizarea tunelelor la nivelul legăturii de date. Controlul rutării
poate fi aplicat granular asupra pachetelor, fluxurilor ori calităţii serviciilor astfel încât aplicaţiile să aibă variaţii ale întârzierilor cât mai
mici.
La rândul său, managementul traficului constă în următoarele
sarcini:
– funcţiile de control al traficului la nivelul unui nod includ:
– condiţionarea traficului;
- managementul cozilor de pachete;
– planificarea pachetelor.
– alte tipuri de controale pentru fluxuri la nivelul reţelelor de
comunicaţii de date.
Algoritmii de management al traficului folosesc parametrii fluxurilor şi manipularea pachetelor de date. De exemplu, planificarea
greutăţii specifică algoritmului WFQ – „Weight Fair Queuing” poate
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fi ajustată ca răspuns la creşterea traficului de date pentru o clasă de
tip AF – „Assured Forwarded” ori, în cazul algoritmului RED –
„Random Early Drop”, se pot modifica valorile pentru pragurile folosite în eliminarea pachetelor.
Condiţionarea la marginea reţelei poate fi folosită pentru a controla rafalele fluxurilor în acelaşi mod cu ajustarea lăţimii de bandă la
nivel utilizator.
Alte mijloace de control al fluxurilor includ controlul admisiei
pentru implementarea calităţii serviciului la nivelul resurselor, precum
în cazul serviciilor diferenţiate DiffServ – „Differentiated Services”.

Activitatea

Momentul finalizării
activităţii

Planificarea capacităţii

Ani

Suplimentarea capacităţii

De la luni la ani

Controlul rutării

De la zile la luni

Managementul resurselor

De la ore la luni

Managementul traficului

Depinde de momentele de
finalizare specifice fluxurilor şi
pachetelor

Tabelul nr.2. Activităţi şi alocarea timpilor pentru optimizarea performanţelor
reţelelor de comunicaţii de date
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Optimizarea performanţelor pentru reţelele de comunicaţii de
date poate fi privită şi ca un set de activităţi distribuite în timp, ale
căror termene de realizare depind de instrumentele utilizate şi sunt
prezentate în Tabelul nr.2.
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