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Modalităţi de
perfecţionare a
procesului instructiveducativ şi creşterea
performanţei în
învăţământul militar
CăPITAN AURELIAN RAŢIU*

Abstract:
The logic of Romanian Army’s full integration into NATO and
EU, integration through education should be one of the first steps.
„Bologna Process” and the new requirements of the operational environment requires the Romanian military education integration in performance and quality paradigm. Thus, in educational activity, performance means: efficiency (improvement of the educational process), a
high quality of life at work/study, satisfaction and desire for things well
done and self-actualize.
Cuvinte-cheie: învăţământ militar, AFT, şcoală militară, instruire, educaţie.

răim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. Schimbările majore în relaţiile din interiorul sistemului militar, al relaţiilor internaţionale şi, nu în ultimul rând, al modului de a lupta, se reflectă
automat şi în instruirea, educaţia militarilor, în general, a ofiţerilor, în special.

T

*Academia Forţelor Terestre, Sibiu

mai, 2011
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România este membră cu drepturi depline dar şi cu responsabilităţi a
NATO şi a Uniunii Europene. De aceea, forţele Armatei României vor putea
face faţă noilor misiuni şi vor putea deveni cu adevărat competitive, numai în
măsura în care vom avea o resursă umană „cu potenţial ridicat pentru profesia militară, [bine educată] ....performantă”1, orientată spre cunoaştere, capabilă să anticipeze transformările viitoare, să-şi valorifice optim inteligenţa şi
să-şi dezvolte creativitatea, pornind de la convingerea că o forţă militară bine
pregătită şi flexibilă reprezintă o condiţie esenţială pentru succesul integrării
depline în structurile europene şi euroatlantice.
Astăzi, toate organizaţiile civile sau militare, companii, universităţi sau
persoane, deopotrivă, vizează un nivel ridicat al performanţei2. Raportat la
educaţie şi la activitatea de predare-învăţare, performanţa este un concept care
provoacă anxietate. Angoasa porneşte tocmai de la faptul că termenul este
înţeles în sensul de superlativ absolut, plasat în aria excelenţei.
În plan concret, performanţa este întotdeauna legată de rezultatele
remarcabile obţinute de olimpicii români la concursurile internaţionale, de
admiterea unor studenţi eminenţi la marile universităţi ale lumii etc., ceea
ce, considerăm noi, probează doar calitatea excepţională a elitelor capabile de performanţe deosebite, deoarece, până acum, România nu a reuşit să
impună o universitate în primele 500 ale lumii3 (Top întocmit de QS –
Quacquarelli Symonds Ltd.), nici în clasamentul Shanghai sau în celelalte
sisteme de ierarhizare internaţională a instituţiilor de învăţământ superior.
Performanţa ca atare este greu de definit şi, mai mult, extrem de greu
de operaţionalizat.
Iniţial, performanţa era definită în domeniul managerial, ca o conjuncţie a două concepte: eficacitate şi eficienţă organizaţională. Ulterior,
Nicolae Bibu propune dezvoltarea acestei matrice prin introducerea unui
al treilea termen în ecuaţia performanţei. Astfel, performanţa ar trebui calculată în funcţie de4: eficienţă, eficacitate şi calitatea vieţii la locul de
muncă.
Eficienţa exprimă măsura rezultatelor unei activităţi raportate la eforturile depuse în acest sens. În educaţie şi nu numai, creşterea eficienţei presupune maximizarea rezultatelor, cu minimizarea costurilor şi a eforturilor.
În sistemul militar de educaţie eficacitatea este măsura în care activitatea
instructiv-educativă satisface necesităţile beneficiarilor (absolvenţi şi unităţi militare) şi realizează obiective modelelor absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ militar.
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Astfel, o organizaţie performantă este aceea care îşi îndeplineşte misiunea, gestionând corect resursele5 de care dispune şi oferind o calitate ridicată
a vieţii la locul de muncă/studiu.
Altfel spus, performanţa este determinată de relaţia directă dintre finalităţile urmărite şi rezultatele educaţiei. Prin urmare, o evaluare corectă a performanţei unei organizaţii trebuie privită strict în lumina misiunii sale.
Aşadar, o instituţie de învăţământ performantă ar fi aceea care reuşeşte
să-şi îndeplinească obiectivele administrative, instructiv-educative şi de cercetare propuse, cu o valoare economică a costurilor comparabilă cu rezultatele obţinute.
Dar, în opinia noastră, nu se poate asocia termenul de performanţă, în
sensul lui superlativ, cu acele instituţii cu resurse financiare scăzute (caracteristic României), fără cadre didactice calificate şi nemotivate „să înveţe” (deschise spre autoactualizare). Performanţa, cunoaşterea (învăţarea) şi satisfacţia
se condiţionează reciproc într-un mod extrem de armonios. Toate trei sunt
sporite atunci când există niveluri foarte înalte de conştientizare a acestora. În
momentul în care una dintre cele trei premise este neglijată, celelalte vor avea
de suferit. Spre exemplu, performanţa nu poate fi susţinută acolo unde nu
există învăţare (progres în domeniul cunoaşterii), şi mai cu seamă acolo unde
nu există satisfacţie.
Instituţiile de învăţământ, organizaţiile care nu oferă provocările cunoaşterii şi care resping satisfacţia în muncă nu sunt capabile să realizeze şi să
menţină standardele înalte ale performanţei în educaţie.
Pe cale de consecinţă, definirea însăşi a performanţei în educaţie trebuie
să includă, în opinia noastră, satisfacţia şi autoperfecţionarea. Niciun ordin
sau ameninţare nu poate să genereze performanţă optimă, constantă, chiar
dacă, poate, determină ducerea la bun sfârşit a unei sarcini.
Numeroase organizaţii, printre care şi organizaţia militară, considerăm
noi, au recunoscut faptul că au nevoie să devină organizaţii performante, în
care se învaţă continuu, organizaţii bazate pe cunoaştere, dacă vor să facă faţă
permanentelor transformări din societate şi, în cazul nostru, al armatei, din
mediul operaţional.
Specificul educaţiei militare este determinat de natura activităţii organismului militar şi este pus în evidenţă de un set de caracteristici fundamentale.
Acestea derivă din condiţiile particulare ale educaţiei în mediul militar, din
particularităţile pregnante ale profilului militarului, în general, şi al „modelului absolventului” (ofiţerului, subofiţerului), al „modelului luptătorului” în
mai, 2011
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special, respectiv din modalităţile distincte de gestionare a agenţilor acţiunii
militare şi particularităţile interdependenţei dintre individ şi echipă (grup) în
acţiunile militare ş.a.
Performanţa în educaţia militară este condiţionată de toţi factorii educaţionali – cei care asigură un cadru social organizat pentru desfăşurarea acţiunilor educative, în conformitate cu ansamblul principiilor şi conceptelor
cuprinse în teoriile ce abordează domeniul educaţional, documentele şi actele
normative specifice în vigoare.
Acceptarea acestor realităţi ne determină să considerăm necesară perfecţionarea metodelor de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi adaptarea rapidă a acestora la noile cerinţe, astfel încât scopul stabilit al
instruirii (formarea de competenţe, atitudini, comportamente) să fie îndeplinit.
În accepţiune educaţională, metoda este „modalitatea de concepere şi
programare a acţiunii educative, este modul de acţiune subordonat scopurilor şi obiectivelor de orientare şi îndrumare a formării omului, este cale de
acces spre o comunicare persuasivă”6, modul de creare a situaţiilor favorabile comunicării dintre instructor şi instruit.
Din punctul nostru de vedere, opţiunile metodologice sunt condiţionate
de competenţa de educator a liderului militar/ instructorului. O metodă, în
sine, nu este eficientă/ ineficientă. Ea poate fi utilizată în funcţie de anumiţi
factori, cu sau fără eficienţă. De aceea, capacitatea liderului de a-şi cunoaşte
şi instrui subordonaţii, este esenţială. Problematice devin situaţiile în care grupurile participante la instrucţie (echipă, grupă, pluton) sunt eterogene din
punct de vedere al unor factori, precum: nivelul instruirii/ educaţiei generale
(la instrucţia individuală), capacitatea de învăţare, disponibilitatea, motivaţia
instruirii, care influenţează fundamental procesul instructiv-educativ. O altă
particularitate a domeniului militar constă în necesitatea utilizării metodologiei axată, în special, pe activităţile de grup.
Prin urmare, sursele sunt empirice, practica relevând utilizarea predilectă a următoarelor metode didactice: „expunerea, observaţia, demonstrarea şi
exersarea”7. Autorul foloseşte sintagma „metoda ofertei orale” pentru a desemna prezentarea de către instructorul militar a unui conţinut pe care militarul/ subunitatea trebuie să-l reţină în folosul formării deprinderilor sau a executării nemijlocite a sarcinilor pe care le incumbă funcţia pe care o ocupă.
Perfecţionarea instrucţiei, în opinia noastră, înseamnă, printre altele,
menţinerea, perfecţionarea şi generalizarea acelor metode şi instrumente de
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lucru, care şi-au dovedit eficienţa în decursul timpului, la care se adaugă altele noi, nemaiutilizate până la o anumită dată.
Totodată, trebuie eliminată mentalitatea contraproductivă în instrucţie
(comoditate, superficialitate, suspiciune şi neîncredere în subordonaţi,
îngrădirea spiritului de iniţiativă) şi înlocuită cu cea de învingător şi, de asemenea, schimbată atitudinea predominant reactivă, într-o atitudine proactivă.
Realitatea a demonstrat că rapiditatea cu care se produc schimbările la
nivelul mediului operaţional şi al instituţiei militare pot să surprindă. În ceea
ce ne priveşte, evitarea unor asemenea situaţii este posibilă numai printr-o
instruire continuă şi performantă, prin schimbarea mentalităţii faţă de propria
pregătire, prin flexibilitate decizională şi acţională, astfel încât toate modificările factorilor de mediu – riscuri, ameninţări, capabilităţi proprii, redefinire
a priorităţilor etc. – să fie atent analizate, evaluate din perspectiva modului în
care influenţează procesul de instrucţie şi pregătire, în vederea rezolvării deficienţelor în timp util şi sub rigorile calităţii.
Instruirea forţelor reprezintă un factor decisiv în transformarea armatei.
De aceea, este necesară dezvoltarea unor noi tehnologii care să contribuie la
eficientizarea trinomului predare-învăţare-evaluare.
În accepţiunea noastră, informaţia şi noile tehnologii ale informaţiei
(IT&C – Information Technology and Communications) oferă ocazia unei
reformări a procesului instructiv în sensul reorientării spre cel instruit (elev,
student, militar profesionist, cursant). Implementarea noilor tehnologii ale
informaţiei în instruire (instruirea asistată de calculator) presupune mai multe
faze8: substituţia, tranziţia şi transformarea.
Dacă în faza substituţiei calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”,
fără satisfacerea nevoilor reale de instruire într-o societate informaţională, iar
tranziţia aduce doar câteva elemente de noutate, permiţând celor instruiţi realizarea de proiecte în colaborare cu colegi din locuri diferite, în etapa transformării tehnologia poate conduce la situaţii de instruire total noi, vechile
practici devenind nefuncţionale.
Utilizarea celor mai noi descoperiri ale informaţiei doar ca substitut sau
ca modalitate de automatizare a practicilor existente, nu poate să ofere soluţii
viabile pentru problemele actuale ale instruirii, cum sunt: lipsa fondurilor,
militari aparţinând unor culturi, niveluri de educaţie şi vârste diferite, schimbările continue în modul de desfăşurare a operaţiilor militare, noile cerinţe ale
profesionalizării armatei etc.
mai, 2011
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În noul tip de societate, „informaţională”, utilizarea elementelor multimedia în instruire, instruirea asistată de calculator (simularea), e-learning-ul,
evaluarea şi autoevaluarea asistate de calculator, instruirea bazată de internet,
reprezintă cele mai potrivite metode de a veni în întâmpinarea nevoilor de
cunoaştere, instruire şi formare continuă, inclusiv în armată.
E-learning sau învăţarea avansată distribuită (Advanced Distributed
Learning – ADL) reprezintă un tip de instruire asistată de calculator, ce furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de
cursanţi în maniera proprie. Deşi astfel de sisteme există deja, în cadrul reţelei pentru transformare a Comandamentului Aliat pentru Transformare
(NATO & Partner Education & Training Portal), dar şi în România la
Universitatea Naţională de Apărare (DIDAD – Portal eLeraning), serviciile şi
cursurile oferite de acestea sunt relativ simpliste, prea puţin cunoscute şi accesate.
Folosirea tehnologiei informaţiei şi punerea bazelor domeniului învăţării avansate distribuite reprezintă un instrument important pentru îmbunătăţirea instrucţiei. Instruirea asistată de calculator şi simulator trebuie conectată
la instruirea programată, deoarece se bazează pe parcurgerea unei programe
de instruire, adică a unui algoritm prestabilit, alcătuit din alternări de secvenţe informative cu momente rezolutive, cu seturi suplimentare de cunoştinţe
etc.
Acest tip de instruire prezintă a serie de avantaje, astfel: reducerea timpului de instruire, însuşirea individuală a cunoştinţelor de către toţi cei
instruiţi, în funcţie de posibilităţile lor diferite şi de experienţa anterioară,
crearea premisei formării unui stil de muncă activ şi autocontrolat, livrarea
(modificarea) uşoară a pachetelor de instruire, corelarea optimă a fragmentelor de conţinut, din aproape în aproape, de la simplu la complex şi stabilirea
unei succesiuni obligatorii în raport cu obiectivele şi standardele de performanţă precis formulate până la soluţionarea integrală a problematicii.
Sistemul e-learning poate constitui o formă modernă de desfăşurare a
instrucţiei în domenii de aplicabilitate, precum:
– instrucţia individuală a militarilor voluntari pentru însuşirea procedurilor standard de operare, cunoaşterea tehnicii de luptă şi a armamentului, prevederilor legilor şi reglementelor militare generale, standardelor
individuale şi colective, normelor de protecţie a muncii şi a mediului, cultură organizaţională şi de securitate;
– instrucţia comandamentelor;
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– generalizarea „lecţiilor învăţate” şi experienţei acumulate;
– cunoaşterea caracteristicilor teatrelor de operaţii în care structurile
militare vor acţiona, dar şi din alte zone de intervenţii cu forţe conduse de
ONU, NATO sau UE;
– dezvoltarea competenţelor lingvistice ale personalului etc.
În această privinţă, Comandamentul Aliat pentru Transformare şi
Agenţia NATO de standardizare urmăresc dezvoltarea în continuare a unor
ample programe, precum: Revizuirea exerciţiilor, instruirii, educaţiei şi evaluării (Exercise, Training, Education and Evaluation Review – ETEE),
Programul electronic de instruire militară şi exerciţii (Electronic Military
Training and Exercise Programme – eMTEP), Sistemul de management axat
pe instruire (Systems Approach to Training), Proiectul Snow Leopard (NATO
Snow Leopard – The NATO Education and Training Network – în care se are
în vedere învăţarea avansată distribuită – ADL, instruirea electronică, modelerea-simularea, scenariile şi exerciţiile comune şi mediul strategic asimetric).
Astfel, noile tehnologii ale informaţiei oferă oportunităţi deosebite pentru creşterea calităţii educaţiei/instruirii. Una dintre cele mai promiţătoare utilizări este reprezentată de sprijinul cadrului didactic la predarea unor cunoştinţe mult mai complexe, la angrenarea şi stimularea activităţii intelectuale a
elevilor/studenţilor în procesul de învăţare, precum şi dezvoltarea de lecţii,
cursuri într-o nouă dimensiune.
Resursele calculatoarelor permit apariţia de noi posibilităţi şi mijloace de
predare şi învăţare, total diferite de cele utilizate anterior. Acestea permit celor
care învaţă accesul la informaţii şi cunoştinţe în formate noi, care uşurează
procesul de învăţare.
De asemenea, resursele tehnologice şi instrumentele software permit elevilor/ studenţilor să exploreze zone de interes şi să investigheze subiecte care,
într-un suport informaţional tipărit, nu au fost dezvoltate suficient. Prin accesarea resurselor multimedia, a bazelor de date şi prin utilizarea posibilităţilor
calculatorului şi a unor softuri specifice, concepte, principii de bază, fenomene, vor fi înţelese mult mai uşor şi se va realiza fixarea mai rapidă a cunoştinţelor, precum şi formarea de deprinderi, abilităţi şi competenţe. Astfel, procesul educaţional şi produsul educaţiei sunt mult mai performante.
În definitiv, performanţa şi situarea pe baze ştiinţifice a educaţiei militare presupun luarea în considerare a ansamblului de factori ce intervin şi au
efecte formative, a principiilor, obiectivelor, formelor de organizare şi a metomai, 2011
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dele specifice pedagogiei, valorificarea acumulărilor ştiinţelor militare, a lecţiilor învăţate din operaţiile curente ale structurilor din Armata României sau
ale altor armate aliate şi partenere, precum şi a acelor aspecte ce ţin de calitatea şi cantitatea resurselor (umane, materiale, financiare) la dispoziţie.

NOTE:
„Strategia de transformare a Armatei României”, Bucureşti, 2007, p.20.
Performanţă = rezultat (deosebit de bun), realizare deosebită într-un domeniu de
activitate (dex-online.ro).
3
Ioan Pânzaru, Interviu, Adevărul, 11 septembrie 2009, http://www.adevarul.ro şi
http://www.ziare.com, 9 aprilie 2009, sursa: AGERPRES.
4
Ion Dănăiaţă, Nicolae Bibu, Mariana Predişcan, „Management – bazele teoretice”,
Editura Mirton, Timişoara, Apud, Ilie D. Marian, Cultura schimbării organizaţionale,
http://cosur.rcsedu.info
5
Mario C. Martinez Michelle Nilson, Assessing the Connection Between Higher
Education Policy and Performance. În: „Educational Policy”, nr. 2, 2006, p. 299, în
baza de date SAGE, http://online.sagepub.com
6
Elena Macavei, „Pedagogie. Teoria educaţiei”, Bucureşti, Editura Aramis, 2001,
pp. 23-24.
7
Dumitru Popovici, „Introducere în pedagogia militară”, Bucureşti, Editura
Licorna, 1999, p. 191.
8
Seth J. Itzkan, „Assesing the future of telecomputing environments: Implications
for instruction and administration”. Computing Teacher, Eugene, Oregon, 1994, vol.
22, Apud Joke Voogt, Linda Odenthal, „Study on Innovative Use of Information and
Communication Technology in Education”, University of Twente, Faculty of
Educational Science and Technology, Netherlands, http://www.arp.sprnet.org/joke.htm
1
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Influenţa afacerilor
militare în operaţiile
forţelor ferestre în
războiul actual şi viitor
MAIOR NECULAI GUŢU*
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Abstract
The revolution in military affairs cause major implications upon
the physiognomy of modern and future conflicts. In modern conflicts,
new types of wars, such as information warfare, cyber warfare, network-based warfare, electronic warfare, psychological warfare and
media warfare, will become increasingly used by major power of the
world. The characteristics and manifestations of these types of wars
far exceed the traditional, classics.
Cuvânt-cheie: război bazat pe reţea.

şa cum era de aşteptat, acţiunea militară constituie domeniul supus
celor mai profunde transformări în ultimii ani, unele sesizabile cu
uşurinţă, altele profunde, exprimate doar prin rezultatele obţinute în situaţii
concrete. Prin natura sa, acţiunea militară este caracterizată printr-un dinamism perpetuu. În ultimul deceniu acţiunile militare desfăşurate au urmărit
menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale. Această tendinţă
va continua să marcheze fizionomia acţiunilor militare în viitorul previzibil.

A

*Brigada 18 Infanterie, Timişoara
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Totodată, acţiunea militară va rămâne beneficiara gândirii şi iniţiativei
prospective, deschise spre viitor, în care momentele trecute sunt analizate în
primul rând ca o sursă de lecţii învăţate pentru a mări eficienţa acţiunilor care
vor urma. Cu alte cuvinte, fizionomia acţiunilor nu va fi diferită, bazându-ne
pe observaţia, veche de când există armatele, că militarii acţionează, cel puţin
în primele momente, aşa cum s-au pregătit din timp de pace. Analiza dinamicii acţiunilor militare este esenţială, atât pentru elaborarea politicii de apărare
şi strategiei de securitate, cât şi pentru structurarea forţelor şi mijloacelor destinate să le ducă la îndeplinire.
Războiul informaţional va deveni în scurt timp la fel de important ca cel
terestru, maritim, aerian şi spaţial. Acesta este un război permanent, în care
cel care deţine şi gestionează informaţia, deţine puterea. Integrarea operaţiilor
informaţionale ofensive cu cele defensive vor asigura îndeplinirea scopurilor
războiului informaţional – dominarea informaţională a adversarului, care are
ca rezultat direct punerea acestuia în imposibilitatea de a lua decizii corecte,
oportune şi nealterate.

Tendinţe în evoluţia
fenomenului militar modern
În conflictele militare moderne, datorită dezvoltării tehnologiei de luptă,
creşterii preciziei şi efectului la obiectiv, soldatul a căpătat o importanţă
deosebită, asupra sa aplecându-se multe studii, atât în ceea ce priveşte pregătirea sa pentru luptă, cât şi protecţia pe timpul luptei. „Marea mutaţie care sa cristalizat în Europa încă din timpul Primului Război Mondial, dar a devenit posibilă doar o dată cu evoluţia spectaculoasă a tehnicii de luptă, în sensul
creşterii preciziei şi a efectului la ţintă, este că soldaţii nu mai vor să fie consideraţi ca vite trimise la abator. De acum înainte, războiul încetează să mai
fie perceput sub un singur unghi ludic: preţul său este prea mare în suferinţă.
Viaţa omenească este resimţită ca fiind mult mai preţioasă ca odinioară”1.
În aceste condiţii, „scopurile şi obiectivele confruntării armate devin tot
mai diversificate, complementare sau opuse, exclusiviste sau doar contradictorii, în funcţie de interese şi vor consta în: cucerirea şi menţinerea iniţiativei
strategice, îndeosebi în domeniul informaţiei şi sistemelor de lovire; contro-
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lul ciberspaţiului, al spaţiului virtual şi spaţiului cosmic, exercitarea influenţei în vederea accesului neîngrădit la rezervele globale de materii prime strategice, în special a rezervelor de hidrocarburi, realizarea dominaţiei forţei
dreptului, controlul şi gestionarea crizelor, stabilizarea zonelor tensionate,
construirea şi chiar impunerea ordinii într-o zonă a lumii, bazată pe valorile
democratice şi eradicarea cauzelor conflictualităţii patogene, concomitent cu
protejarea mediului şi a vieţii”2. În comparaţie cu aceste forme de manifestare a conflictelor militare, la polul opus se află confruntările armate care vizează „producerea de disensiuni, menţinerea stării de confuzie, crearea unei beligeranţe continue şi difuze, profitabile pentru grupările şi reţelele criminale
transfrontaliere, non-statale, teroriste şi anticivilizaţionale; controlul economic, politic şi informaţional al unor regiuni, zone şi chiar a întregii planete,
controlul resurselor energetice”3.
Războiul viitorului va purta fără îndoială amprenta caracteristicilor timpului când se va desfăşura, a situaţiei conflictuale, a modului în care vor apărea şi evolua crizele, a conflictelor de interese politice, economice, teritoriale,
culturale sau de altă natură, ceea ce demonstrează că esenţa fenomenului
război nu se va schimba, necesitând un studiu aprofundat asupra acestui fapt
din partea celor care se pregătesc să îl ducă. Aşadar, nu se poate eluda amprenta clasică a războiului, generată de confruntarea armată, cauzele care îl generează, natura entităţilor care se confruntă, fizionomia şi filozofia beligeranţei,
dar, în acelaşi timp, trebuie avute în vedere mutaţiile produse în ceea ce priveşte evoluţia războiului ca fenomen social.
Războiul, în viziune clasică, definit ca „o confruntare violentă între două
entităţi, nu va dispărea cu totul. La ora actuală, peste 50 de ţări se află într-un
astfel de război (pentru teritoriu, pentru avantaje economice, din motive religioase sau etnice, ca urmare a unor fantasme ale istoriei etc.), iar concluziile
care se desprind de aici nu arătă că în viitorul apropiat confruntarea armată va
dispărea cu totul dintr-un eventual război, ci îşi va reduce, în cel mai bun caz,
însemnătatea”4.
Conflictele militare moderne se vor desfăşura transparent, la vedere, sub
„atenta supraveghere a camerelor de luat vederi, a senzorilor amplasaţi peste
tot şi în ascuns, adică în spectrul cibernetic, psihologic şi informaţional, folosindu-se la maximum reţelele de tot felul şi arma informaţiei”5 şi tot timpul va
fi sub observaţia populaţiei civile, prin intermediul mass-mediei.

mai, 2011
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Direcţiile în care a evoluat strategia conflictelor moderne sunt interdependente şi dependente în acelaşi timp de dezvoltarea economică, de tehnologie, de informaţie, de opţiunea politică şi de situaţia internaţională.
„Spre deosebire de secolele trecute, când această analiză se rezuma la o
simplă descriere a evenimentelor şi a determinărilor după modelul jocurilor
strategice cu sumă nulă, potrivit cărora totdeauna trebuie să existe unul care
câştigă şi unul care pierde, într-o proiecţie limitativă, bazată pe o logică bivalentă da-nu, deznodământul va avea nuanţe multiple, corespunzător unei realităţi variabile, fluide, instabile, întrucât se ştie că între „da” şi „nu” există o
infinitate de posibilităţi”6.
Conflictele din ultimul deceniu au confirmat realitatea că niciun război
nu rezolvă pe deplin toate problemele care îl cauzează. „Totdeauna, în urma
unui conflict militar, ambele părţi câştigă şi pierd, nu neapărat în proporţii
complementare (ce a pierdut unul a câştigat celălalt), ci într-un mod nuanţat,
complex, în sensul că, adesea, victoria include un procentaj substanţial de
pierderi, iar înfrângerea nu este lipsită de un oarecare câştig.”7 De cele mai
multe ori, învinsul, dacă nu a provocat el declanşarea conflictului, este considerat victima agresiunii învingătorului şi se bucură de susţinere politică, economică, diplomatică şi chiar militară din partea comunităţii internaţionale şi a
unor state interesate.

Conflictele moderne în era
tehnologiei informaţiei
Datorită elementelor de noutate pe care le-a adus din punct de vedere
tehnic, tehnologic, precum şi prin impactul asupra dezvoltării economice,
sociale, culturale, politice, dar şi asupra puterii politice, studiul erei tehnologiei informaţiei implică abordarea acestei problematici prin prisma „conceptelor de revoluţie industrială, revoluţie ştiinţifică, revoluţie tehnică, revoluţie
ştiinţifico-tehnică, revoluţie tehnologică, precum şi a corelaţiilor dintre ele.”8
Competiţia pentru informaţie este la fel de veche, aşa cum este şi conflictul uman, ea definind una din caracteristicile umanităţii. Naţiunile corporaţiile
şi indivizii se preocupă permanent pentru a procura şi proteja informaţiile
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necesare desfăşurării activităţii proprii. În cazul conflictelor moderne procurarea, prelucrarea, deţinerea şi protejarea informaţiei este o condiţie strict
necesară pentru atingerea scopurilor acţiunilor militare. Mai mult decât atât,
forţele militare încearcă să penetreze pe cât posibil sistemul informaţional al
adversarului şi să blocheze fluxul informaţional, ducând la imposibilitatea
realizării conducerii operaţiilor de orice natură.
„Viteza şi frecvenţa transmiterii datelor în Era Informaţiei cauzează o
schimbare revoluţionară în natura operaţiilor militare şi a războiului. Vizarea
informaţiei se extinde dincolo de câmpul de luptă şi implică mai mult decât
atacarea unui flux informaţional al adversarului, concomitent cu protejarea
fluxului informaţional propriu”9.
Dominarea informaţională defineşte gradul de superioritate care permite
posesorului să folosească sistemele şi capabilităţile informaţionale pentru a
obţine un avantaj operaţional într-un conflict, sau să controleze situaţia în
operaţiile diferitelor tipuri de războaie, dar să şi combată, în acelaşi timp,
capabilităţile adversarului. Aşa cum superioritatea aeriană este o condiţie de
bază a succesului militar, dominarea informaţională dobândeşte o importanţă similară pentru operaţiile militare, concretizându-se în războiul comenzii şi
controlului, forma supremă de control şi dominare informaţională.
Realizarea dominării informaţionale presupune două aspecte: construirea
şi protejarea capabilităţilor informaţionale proprii şi degradarea capabilităţilor
informaţionale ale adversarului. Comandanţii realizează dominarea informaţională prin obţinerea unui avantaj al cunoaşterii asupra inamicului, dar şi prin
asigurarea fluxului de informaţii propriu, reuşind să primească, să prelucreze
şi să transmită informaţiile în timp util şi avansat faţă de inamic.
„Puterea naţională a dobândit o dată cu apariţia Internetului şi globalizarea mass-mediei, o nouă dimensiune şi componentă: puterea informaţională.
Puterea informaţională are la bază cel puţin cinci factori de succes:
a) obţinerea superiorităţii decizionale;
b) crearea comunităţii de informaţii la nivel naţional pentru realizarea
cercetării strategice;
c) protejare şi influenţare prin operaţii informaţionale;
d) dezvoltarea serviciilor specifice societăţii informaţionale (e-government, ecommerce, e-business);
e) protejarea structurii informaţionale naţionale critice (domeniul bancar, sisteme
de telecomunicaţii, energetice şi ale serviciilor)”10.

mai, 2011
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În era informaţională, pe primul plan se află exploatarea tehnologiei
informaţiei pentru a utiliza potenţialul exploziv al răspândirii şi prelucrării
rapide a acesteia. În mod evident, tehnologia erei informaţionale şi ideile
managementului modern exercită o mare influenţă asupra armatelor în ceea ce
priveşte organizarea, dotarea, instruirea, lupta şi operaţia, protecţia şi modul
în care participă la rezolvarea conflictelor.
Mediul informaţional global cuprinde „personalităţile, organizaţiile, sistemele etc., multe din ele în afara controlului militar sau al autorităţilor naţionale de conducere care colectează, prelucrează şi distribuie informaţii publicului naţional şi internaţional. Toate operaţiile militare au loc în interiorul
acestui mediu, care este, prin prezenţa sa, atât interactiv, cât şi global”11.
În literatura de specialitate, succesul în conflictele moderne nu poate fi
separat de superioritatea informaţională, care este descrisă ca fiind o „stare
relativă raportată la o perioadă de timp şi la un inamic, la care s-a ajuns prin
capacitatea de a obţine informaţia corectă, la timpul oportun, de a o prelucra
în mod superior şi în timp scurt şi de a o desimina către utilizatorii care au
posibilitatea valorificării acesteia prin maximizarea efectelor acţiunii”12.
Dacă ne referim la superioritatea informaţională, din punct de vedere
militar, aceasta poate fi definită concis ca fiind: „o stare de dezechilibru întro anumită arie (avantajul relativ) din domeniul informaţional, care se poate
atinge datorită posibilităţilor de a obţine informaţia cea mai bună, de la cine
trebuie, la timpul potrivit şi în formă optimă, împiedicând adversarul să facă
acelaşi lucru”13.
Societatea de tip informaţional, în care putem aprecia că ne găsim deja,
cunoaşte noi vulnerabilităţi generatoare de noi ameninţări: „ameninţări ce ţin
de fizionomia ciberspaţiului şi a spaţiului virtual, ameninţări din spectrul tehnologiei înalte şi tehnologiei informaţiei, ameninţări care sunt produse de
experimentele şi acţiunile desfăşurate în ionosferă şi în cosmos, ameninţări
rezultate din proliferarea în continuare a armelor de distrugere în masă, a
mijloacelor radiologice, chimice, biologice, ameninţări care vin din dezvoltarea reţelelor teroriste, a fundamentalismului religios, reţelelor de traficanţi,
crimei organizate şi economiei subterane, ameninţări cauzate de decalajele
economice, ameninţări provenind din spaţiul asimetric, ameninţări genetice”14.
Putem concluziona că omenirea trebuie să se pregătească pentru noile
tipuri de confruntări, care nu sunt altceva decât forme de manifestare a violenţei, indiferent de natura ei, indiferent de actorii implicaţi, sau de suportul
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fizic pe care se bazează sau se desfăşoară, dar care rămâne o ameninţare permanentă, deoarece ţine de însăşi condiţia umană.

Revoluţia în afacerile
militare – factor important
în desfăşurarea conflictelor
moderne
Istoria conflictelor militare demonstrează că dimensiunile domeniilor tactic şi operativ au cunoscut o permanentă evoluţie în urma dezvoltării şi perfecţionării sistemelor de lovire şi mijloacelor de luptă. Apariţia şi intrarea în înzestrarea armatelor moderne a sistemelor de lovire cu precizie înaltă a influenţat
foarte mult noţiunea de spaţiu de luptă. „Concepţiei tradiţionale (liniare), potrivit căreia există un front în adâncime, îi va urma un câmp de luptă extins (tridimensional), în care nici o zonă nu va fi ferită de atacurile precise şi nimicitoare”15.
Generalul Gordon Sullivan şi locotenent-colonelul James M. Dubik consideră că există următoarele tendinţe în dezvoltarea tehnologiei, care sunt valabile pentru toate domeniile: „creşterea puterii de distrugere, sporirea volumului şi a preciziei focului, creşterea gradului de integrare tehnologică, prin care
se asigură un randament sporit, creşterea rolului unităţilor mici, consolidarea
invizibilităţii şi detectabilităţii”16.
În felul acesta, confruntarea directă, la contact, cedează locul uneia mai
complexe, multidimensionale în diversitate tehnologică. Apare astfel conceptul de „război non-contact, bazat pe superioritate tehnologică şi strategică.
Raportul evidenţiază un exemplu convingător: în 1943, Escadrila a 8-a a US
Air Force a angajat, în tot cursul anului, doar 50 de obiective de valoare strategică. În primele 24 de ore ale războiului din 1991 împotriva Irakului, Forţele
Aeriene Combinate au angajat 150 de obiective, ceea ce înseamnă de peste
treizeci de ori mai multe decât în 1943, la care se adaugă precizia loviturilor şi
reducerea la maximum a efectelor colaterale. Se apreciază că, în 2020, ar putea
fi lovite în jur de 500 de asemenea obiective, chiar în primele minute ale campaniei, adică de o mie de ori mai multe decât în timpul Războiului din Golf”17.
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Precizia armamentului este uluitoare, rachetele de croazieră, bombele
ghidate prin laser şi prin GPS, sistemele AWACS au introdus elemente cu
totul noi în fizionomia beligeranţei, a spaţiului de confruntare.
Această realitate l-a determinat pe generalul John Shalikashvili să
publice, în 1996, un document intitulat Joint Vizion 2010 (JV 2010),
prin care subliniază că, în revoluţionarea modalităţilor de ducere a războiului contează tehnologia dar şi calitatea comandamentului, a personalului, a structurilor organizaţionale şi a conceptelor operaţionale.
Marile tendinţe ale evoluţiei tehnologiei, după opinia fostului şef al
Statului Major Întrunit al Forţelor Armate Americane, sunt următoarele:
– precizia lovirii la distanţă cu toată gama de vectori;
– un evantai larg de efecte, de la neutralizare la distrugerea ţintelor
protejate;
– tehnologii care să asigure invizibilitatea şi o bună mascare a forţelor proprii;
– sisteme de informaţii şi de integrare a sistemelor (sisteme de sisteme).
Generalul american arată că JV 2010 se sprijină pe patru noi concepte operaţionale: manevra dominantă, angajarea de precizie, protecţia
integrală şi logistică în reţea. Aceste concepte au fost dezbătute îndelung în Statele Unite şi acceptate ca atare. Fiecare dintre ele traduce în
teorie o realitate guvernată de impactul tehnologic, de revoluţionarea
armamentelor şi sistemelor de informaţii şi de comunicaţii şi deschide
noi direcţii de transpunere în practica beligeranţei, în strategia operaţională.
Elementele noi (mijloacele electronice, operaţiile psihologice,
informatica etc.) au modificat esenţial fizionomia războiului, a luptei în
special. Conform aprecierilor lui Alvin Toffler, am intrat într-o epocă
dominată de tehnologiile informaţionale, cea a cunoştinţelor care circulă de la creierul uman la calculator şi de la cel din urmă la centrele de
comandă şi ulterior la luptător, utilizând o vastă şi modernă reţea de
comunicaţii. „Ştiinţa şi comunicarea vor fi motoarele secolului XXI.
Aceasta este noua putere. Uneltele inteligente produc arme inteligente.
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Nimic nu o demonstrează mai bine decât modul în care s-a desfăşurat,
în 1991, războiul din Golful Persic, care se poate caracteriza ca războiul minţii (spiritului) împotriva materiei” 18.

Concluzii
Obiectivele acţiunilor militare moderne, materializate prin misiuni şi
ulterior acţiuni strategice, operative şi tactice bazate pe capabilităţile tehnicii
şi armamentului de luptă, au cunoscut o adaptare la situaţia conflictuală actuală, aceea în care asimetria este caracteristica de bază a acţiunilor militare, în
care inamicul este de cele mai multe ori invizibil şi în care spaţiul de desfăşurare a cunoscut o dezvoltare tridimensională impresionantă, trecând de condiţionalitatea umană, extinzându-se în spaţiul cosmic, spaţiul de exploatare a
sateliţilor artificiali, activitate fără de care nu s-ar putea concepe o acţiune
militară modernă.
Realitatea războiului a demonstrat că nu numai dezvoltarea tehnologiilor
militare şi a tacticilor de acţiune au dus la posibilitatea acoperirii unor spaţii
vaste de acţiune, ci şi perfecţionarea sistemelor de comandă şi control, care au
permis o conducere a trupelor unitară, transmiterea de informaţii pe toate
direcţiile (de jos în sus, de sus în jos şi pe aceeaşi linie), în timp real, favorizând astfel luarea deciziilor oportune şi în funcţie de modificările reale ale
situaţiei concrete din teren. Aceste sisteme de comandă şi control se bazează
pe tehnica de comunicaţii şi informatică, care a cunoscut în ultima perioadă o
dezvoltare fără precedent şi care permite realizarea unei reţele de comunicaţii
şi de transmitere de date la o scară foarte mare, făcând posibilă comunicarea
chiar şi a elementelor izolate, direct cu centrele de comandă. Aceste sisteme
ajută structurile decizionale să conceapă cursuri de acţiune în concordanţă cu
realitatea de la contact, din adâncime sau din spatele inamicului.
Desfăşurarea acţiunilor militare întrunit şi simultan pe cele trei axe spaţiale a impus necesitatea dezvoltării unui astfel de sistem, care să permită
coordonarea acţiunilor categoriilor de forţe, astfel încât să se sprijine efortul
principal susţinut de către forţele terestre, încadrat într-o durată bine stabilită
şi urmărită a fi respectată, pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale sau
strategice. Putem concluziona că războiul modern nu se mai rezumă doar la
contactul fizic dintre beligeranţi, el cunoaşte o nouă transformare, aliniată la
mai, 2011
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tendinţele umanităţii de dezvoltare, în care mediul de desfăşurare a depăşit
condiţionalitatea umană, prin extinderea acestuia în spaţiul cosmic şi prin
obţinerea victoriilor datorită războiului comenzii şi controlului, cu tot ceea ce
înseamnă acesta, vizând nu numai violenţa fizică, ci şi influenţa psihologică,
socială, culturală şi de altă natură. Aceste metode au fost testate în conflictele contemporane, conflicte desfăşurate pe arii mari, dar într-o perioadă de
timp scurtă.

BIBLIOGRAFIE
***Information Superiority: Making the Join Vision Happen, Office of
the Assistant Secretary of Defence (Command, Control, Communications and
Intelligence), Washington DC, November, 2000.
Alberts David S., Garstka John, Hayes Richard, Signori David –
Understanding Information Age Warfare, CCR Publications, August 2001.
Bardagi R. – Los promesas del FOFA y del „Ailand Battle”, În: „Ejercio”,
Spania, vol. 50, nr. 538, noiembrie 1989.
Cristea Dumitru, Ion Rococeanu – Războiul bazat pe reţea- provocarea
erei informaţionale în spaţiul de luptă, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005.
Chaliand Gerard – Anthologie Mondiale de la Strategie, Robert LaFont,
Paris, 1990.
Habian Liviu, Ostropel Viorel, Bărbulescu Ionel – Sisteme de cercetare şi
lovire în conflictele militare, Editura Ager, Tg. Jiu, 2002.
Irimia Ionel – Controlul informaţiei în secolul XXI- importanţa controlului informaţiei în conflictul modern. În: „Revista Forţelor Terestre”,
Bucureşti, 2006.
Mureşan Mircea, Ţenu Costică, Stăncilă Lucian – Operaţiile întrunite în
războiul viitorului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti,
2005.
Mureşan Mircea, Stăncilă Lucian, Enache Doru – Aspecte ale conflictelor militare ale viitorului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,
Bucureşti, 2006.

28

www.rft.forter.ro

Influenţa afacerilor militare
în operaţiile forţelor ferestre în războiul actual şi viitor

Pantazi Stelian – Tehnologia şi acţiunile militare în era informaţională,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.
Sullivan Gordon R., Dubik James M. – Land Warfare in the 21st Century,
Strategic Studies Institute.
Toffler Alvin – A crea o nouă civilizaţie. Politica în al treilea val, Editura
Antet, 1995.

NOTE:
*Batalionul 184 Ap. A.A. Giarmata
1
Gerard Chaliand, „Anthologie Mondiale de la Strategie”, Robert La Font, Paris,
1990, p.8.
2
Mureşan Mircea, Ţenu Costică, Stăncilă Lucian, „Operaţiile întrunite în războiul viitorului”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p.10.
3
Ibidem, p. 10
4
Mureşan Mircea, Stăncilă Lucian, Enache Doru, „Aspecte ale conflictelor militare ale viitorului”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006, p.15.
5
Ibidem, p.16.
6
Mureşan Mircea, Ţenu Costică, Stăncilă Lucian, Op.cit., p.12.
7
Ibidem, p.12.
8
Idem, p.79.
9
Locotenent-colonel Irimia Ionel, „Controlul informaţiei în secolul XXI – importanţa controlului informaţiei în conflictul modern”. În: „Revista Forţelor Terestre”,
Bucureşti, 2006, p.43.
10
Pantazi Stelian, „Tehnologia şi acţiunile militare în era informaţională”, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p.38.
11
Dumitru Cristea, Rococeanu Ion, „Războiul bazat pe reţea – provocarea erei
informaţionale în spaţiul de luptă”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol
I”, Bucureşti, 2005, p. 27.
12
Information Superiority: Making the Join Vision Happen, Office of the
Assistant Secretary of Defence (Command, Control, Communications and
Intelligence), Washington DC, November, 2000.
13
David S. Alberts, John Garstka, Richard Hayes, David Signori, Understanding
Information Age Warfare, CCR Publications, August 2001.

mai, 2011

29

Transformarea forţelor terestre
Mureşan Mircea, Stăncilă Lucian, Enache Doru, Op.cit., p.19.
Habian Liviu, Ostropel Viorel, Bărbulescu Ionel, „Sisteme de cercetare şi lovire în conflictele militare”, Editura Ager, Tg. Jiu, 2002, p. 23.
16
Gordon R. Sullivan et James M. Dubik, „Land Warfare in the 21st Century”,
Strategic Studies Institute, p. 17.
17
Mureşan M., Văduva Gh., Op.cit., p.230-231.
18
Alvin Toffler, „A crea o nouă civilizaţie. Politica în al treilea val”, Editura Antet,
1995, p.11.
14
15

30

www.rft.forter.ro

Impactul
acţiunilor militare
asupra mediului (2)
DR.VALENTIN–STELIAN BăDESCU*

(urmare din nr.1/2011)

pofida unor divergenţe de opinii1 asupra cărora nu vom stărui în
cele ce urmează, s-a admis din compararea altor două instrumente juridice internaţionale (art. 35, paragraful 3 din Protocolul adiţional I, şi
art.1 din Convenţia cu privire la interzicerea „utilizării tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice alte scopuri” ENMOD) că referitor la protecţia mediului în timp de război interzic împreună:
a) orice acţiune directă asupra fenomenelor naturale, ale cărei efecte
durează mai mult de trei luni sau un anotimp faţă de o parte la Convenţie,
chiar dacă ea nu e parte la conflict;
b) orice acţiune directă asupra fenomenelor naturale, ale cărei efecte sunt
întinse şi grave şi fără limită în timp;
c) orice metodă de război, clasică sau nu, care, prin efectele colaterale,
ar cauza pagube grave, întinse şi evaluabile în decenii, aduse mediului natural ca atare, oriunde acesta s-ar afla.

În

*Bucureşti
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Interpretarea sistematică a celor ce preced conferă mediului natural calitatea de „res communis”, adică un bun al tuturor, fără un drept exclusiv de
jurisdicţie sau suveranitate din partea cuiva. Se mai întrebuinţează, de către
autori mai recenţi, pentru această situaţie, sintagma „patrimoniu comun al
umanităţii”.
Faptul cunoscut de la care ar urma să se desfăşoare silogismul inductor,
că cele două tratate dau o semnificaţie diferită termenilor de referinţă, opinie
pe care nu o împărtăşim, întrucât acest lucru nu afectează câtuşi de puţin existenţa unei linii de demarcaţie între dreptul umanitar şi dreptul internaţional
general este că, în condiţiile în care termenilor Protocolului I nu li s-a dat
nicio interpretare oficială, apreciem că este în interesul aplicării unitare a
dreptului, acceptarea punctului de vedere emis în acordul interpretativ al
Convenţiei ENMOD.
Alte constrângeri de mediu provin din interzicerea utilizării unor tipuri
de arme, cele chimice, bacteriologice şi a experimentelor cu astfel de arme
care completează normele de drept internaţional umanitar, astfel:
– Protocolul referitor la prohibiţia întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice2 (Geneva, 17 iulie
1925);
– Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării producerii şi stocării
armelor bacteriologice (biologice) sau toxinelor şi aspra distrugerii lor (10
aprilie 1972, Londra, Moscova, Washington3);
– Convenţia Naţiunilor Unite asupra interzicerii sau limitării utilizării
anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (10 octombrie 1980)4.La lucrările Conferinţei au fost adoptate şi următoarele instrumente:
1. Convenţia asupra interzicerii sau limitării folosirii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca
lovind fără discriminare. Apendice A.
2. Protocolul privind schijele nelocalizabile (Protocolul I). Apendice B.
3. Protocolul asupra interzicerii sau limitării folosirii de mine, capcane şi
alte dispozitive (Protocolul III). Apendice C.
4. Protocolul asupra interzicerii sau limitării folosirii de arme incendiare
(Protocolul III).
În afară de acestea, Conferinţa a adoptat şi Rezoluţia asupra sistemelor
de arme de mic calibru. Apendice E.
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– Convenţia privind interzicerea dezvoltării producerii, stocării5 şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (13 ianuarie 1993).
– Convenţia privind interzicerea folosirii, stocării, producerii şi transferului minelor antipersonal şi distrugerea lor (18 sept.1997)6.
– Protocolul asupra prohibirii sau restricţiilor în utilizarea minelor dispozitivelor-capcană şi a altor dispozitive, în prima modificată; adoptat la
Geneva, la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 19967, anexat la
Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de
arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva, la 10 octombrie
1980.
– Protocolul adiţional privind armele laser care ar putea provoca orbirea
(Protocolul IV)8, adoptat la Viena, la 13 octombrie 1995, anexat la Convenţia
adoptată la Geneva, la 10 octombrie 1980.
Motivarea inserării Convenţiei din 10 octombrie 1980, privind interzicerea sau limitarea întrebuinţării unor arme clasice şi Protocoalele sale, aşa cum
ulterior au fost modificate, ni se pare relevantă din perspectiva subiectului
abordat, întrucât instituie o protecţie indirectă a mediului, mai ales prin prevederile articolului 2 ale Protocolului III referitor la arme incendiare care
interzic în toate împrejurările a se face din populaţia civilă ca atare, din civilii izolaţi sau din bunuri cu caracter civil obiectul unui atac cu mijloace incendiare. Faptul că preambulul Convenţiei reia integral formularea articolului 35,
paragraful 3 din Protocolul adiţional I, subliniind astfel interdicţia de a se utiliza metode sau mijloace de război concepute pentru a cauza sau de la care ne
putem aştepta că vor cauza daune întinse, durabile şi grave mediului natural,
ne îndreptăţesc să coroborăm regula des menţionată cu cele prevăzute în articolele 51 şi 52 din Protocolul I adiţional din 1977.
Texte asemănătoare, de asigurare a unei protecţii indirecte, se regăsesc
şi în Protocolul adiţional II din 1977, a cărui simplificare datată pe timpul elaborării a făcut să fie omisă o dispoziţie expressis verbis de protecţie a mediului. Astfel, subliniem faptul că art. 15, vorbind despre protecţia bunurilor
indispensabile supravieţuirii populaţiei civile şi instituind prohibiţia atacării
şi distrugerii lor, are în vedere interdicţia atacării lucrărilor şi instalaţiilor
periculoase - baraje, diguri, centrale nucleare pentru producerea energiei electrice - consacrată prin articolul 15, iar interpretarea corelată a textelor prezentate mai sus ni se pare a fi cea mai adecvată.
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O consacrare in terminis a protecţiei mediului în caz de conflict armat se
regăseşte, recent, în convenţia africană privind conservarea naturii şi a resurselor naturale, adoptată de Uniunea Africană la Maputo, la 11.07.2003, care
statuează prin prevederile sale (art. XV - intitulat - "activităţi militare şi conflicte armate" şi art. XVI - "drepturi procedurale") drepturile şi obligaţiile statelor în această materie. Astfel, potrivit art. XV, statele sunt obligate să:
a) ia toate măsurile practice necesare pe timpul conflictelor armate pentru protecţia mediului de orice efect nefast;
b) se abţină să folosească sau să ameninţe cu folosirea metodelor sau mijloacelor de luptă ce vizează sau de natură să cauzeze deteriorarea sistematică,
de lungă durată sau gravă a mediului, şi fac în aşa fel ca asemenea metode sau
mijloace de luptă să nu fie desfăşurate, produse şi să nu facă obiectul unor
teste sau transferuri;
c) se abţină să recurgă la distrugerea sau la modificarea mediului în scopul folosirii lui ca mijloc de luptă sau de represalii;
d) se angajeze să refacă şi să reabiliteze zonele deteriorate în cursul conflictelor armate.
Prin dispoziţiile art. XVI sunt instituite anumite drepturi procedurale
care vor asigura:
a) difuzarea de informaţii asupra mediului;
b) accesul publicului la informaţiile despre mediu;
c) participarea publicului la luarea deciziilor ce pot avea un impact
important asupra mediului;
d) accesul la justiţie privitor la chestiunile legate de protecţia mediului şi
a resurselor naturale.
Chiar dacă normele care instituie protecţia mediului în caz de conflict
armat sunt conţinute într-o diversitate de instrumente juridice internaţionale,
de drept internaţional, atât al mediului cât şi în unele de drept internaţional
umanitar, şi dincolo de semnificaţia practică a acestei comunităţi de abordare, apreciem că dreptul internaţional umanitar care tratează problematica protecţiei mediului în mod unitar vine în completarea reglementărilor internaţionale generale.
Sistemul de măsuri conceput pentru protecţia mediului natural în caz de
conflict armat vizează în opinia noastră un obiectiv fundamental, şi anume
protejarea mediului natural ca atare faţă de mijloacele şi metodele de război
care pot produce daune întinse, durabile şi grave.
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Pentru cercetarea realităţii se cere plasarea pe temeiul unor norme juridice, norme de esenţă teoretică, asupra cărora ne vom focaliza demersul în cele
ce urmează.

Mijloace şi metode de război cu
efecte întinse, grave şi durabile
asupra mediului natural
Limitarea sau interzicerea utilizării unor mijloace şi metode de război cu
efecte întinse grave şi durabile asupra mediului natural a preocupat omenirea,
dar o conferinţă internaţională consacrată acestor probleme nu a avut loc. Au
existat unele conferinţe izolate care au interzis sau limitat anumite arme sau
categorii de arme, de exemplu: Conferinţa de la Sankt-Petersburg din 1868
care a adoptat Declaraţia privitoare la interzicerea anumitor proiectile în timp
de război9; Conferinţele de pace de la Haga din 1899 şi 1907, care au interzis
proiectilele şi explozivii lansaţi din baloane (1899); proiectilele care au ca
unic scop să răspândească gaze asfixiante sau vătămătoare (1899); gloanţele
„dum-dum” (1899); otrăvurile sub toate formele (1907).
Din vastul arsenal deţinut astăzi de către marile puteri militare şi nu
numai, ale planetei, apreciem că următoarele categorii de arme pot aduce prejudicii imense, chiar iremediabile asupra mediului:
a) armele chimice şi bacteriologice;
b) armele nucleare;
c) mijloacele şi metodele de război ecologic.
2.3.1. Armele chimice şi bacteriologice
În literatura juridică de specialitate se disting mai multe categorii de
reglementări prin care se statornicesc normele dreptului internaţional al
mediului, avându-se în vedere natura pluridisciplinară şi varietatea flexibilă a
acestuia. O categorie specială de tratate - în contextul protecţiei mediului în
caz de conflict armat - o constituie tratatele referitoare la diferite tipuri de
arme. Un astfel de instrument juridic internaţional este şi Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării producţiei şi stocării armelor bacteriologice
(biologice) toxine şi la distrugerea lor (10 aprilie 1972)10, care chiar în debutul său, în art.1, defineşte conceptul „agenţi biologici de război”.
mai, 2011
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Astfel, acesta include: 1) agenţi microbieni sau alţi agenţi biologici sau
toxine, oricare ar fi provenienţa sau metoda de producere a lor, în tipuri şi cantităţi care nu pot fi justificate pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte
scopuri paşnice; 2) arme, echipament auxiliar şi mijloace de transportare la
ţintă având drept obiectiv folosirea în scopuri ostile sau în conflicte armate a
unor asemenea agenţi sau toxine. Prin urmare, armele chimice sunt acele mijloace de luptă pe bază de substanţe chimice –gazoase, lichide sau solide, folosite în caz de conflict armat, producând efecte toxice asupra oamenilor, animalelor şi plantelor11, a mediului în general.
Având în vedere principiile de bază ale dreptului internaţional umanitar
prin care sunt stabilite cele trei criterii de interzicere a mijloacelor de război:
a) cele care produc un rău superfluu;
b) cele ce au efecte nediscriminante, afectând atât militarii cât şi populaţia civilă şi bunurile civile;
c) cele ce determină efecte extinse şi durabile asupra mediului natural.
Apreciem că armele de nimicire în masă se circumscriu celei de-a doua
categorii, dar la fel de bine şi celorlalte două direcţii de interzicere, întrucât
efectele lor nu pot fi controlate în timp şi spaţiu, putând afecta milioane de
oameni, iar convenţia este primul act juridic internaţional care interzice o
întreagă categorie de arme de distrugere în masă. Folosirea în război a armelor chimice nu poate fi justificată cu argumente, iar recurgerea la folosirea
acestora constituie crima cea mai gravă împotriva umanităţii. Şi, în plus, în
dreptul comun în materie, dreptul internaţional al mediului se susţine, opinie
la care achiesăm şi noi, că toate atingerile aduse mediului sunt prezumate a fi
ilegale.
Fără a intra în detalii privind efectele armelor chimice şi bacteriologice aceasta făcând obiectul altor studii de specialitate (militare, medicale ş.a.m.d.)
- vom prezenta succint procesul de ilegalizare a armei chimice.
Dintr-un început subliniem că de lege lata, utilizarea armelor chimice şi
bacteriologice (biologice) este interzisă, dreptul internaţional umanitar susţinând prin „Protocolul de la Geneva privind interzicerea folosirii în război a
gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice12 obligaţia că Înaltele Părţi contractante, atâta timp cât nu sunt încă părţi la tratate prohibind această folosire, recunosc această interzicere, acceptă să extindă această interzicere de folosire a mijloacelor de război bacteriologice şi convin să se
considere legate între ele prin termenii acestei Declaraţii”.
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Interzicerea acestor categorii de arme a făcut obiectul unor dezbateri în
cadrul Adunării Generale a ONU, în ultimul deceniu al secolului XX.
Dificultăţile relative la interdicţia totală sau parţială, la modalităţile de control
şi categoriile de agenţi ce se impunea a fi interzişi au fost surmontate, fiind
posibilă astfel adoptarea la 13 ianuarie 1993 a Convenţiei privind interzicerea
dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea
acestora13. Este un alt instrument juridic de dezarmare, cu vocaţie universală,
destinat interzicerii şi eliminării tuturor armelor de nimicire în masă14.
Tratatul surprinde prin complexitate, este compus dintr-un preambul, 24
de articole, trei anexe şi are ca obiectiv o trinitate de paliere:
a) prohibiţia folosiri armelor chimice, a dezvoltării, producerii, stocării şi
transferului lor;
b) distrugerea armelor chimice proprii, ale celor abandonate pe teritoriul
altor state, precum şi a instalaţiilor de producere a armelor chimice;
c) instituirea unui sistem riguros de verificare al cărui mecanism se
bazează pe transmiterea de declaraţii cu privire la substanţele, instalaţiile şi
activităţile prevăzute de Convenţie, precum şi pe inspecţii la faţa locului.
Potrivit prevederilor art. VIII, fiecare stat-parte va desemna o autoritate
naţională care să asigure aplicarea prevederilor Convenţiei şi o legătură eficace cu Organizaţia pentru interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la
Haga. Deşi interzise, armele de nimicire în masă sunt unelte eficace la îndemâna terorismului internaţional. Atentatele teroriste săvârşite la sfârşitul secolului trecut (de exemplu, atacul cu sarin, în metroul din Tokio, la 20 martie
1995) şi începutul mileniului trei (11 septembrie 2001) definesc noua caracteristică a fenomenului terorist, terorismul cu arme de nimicire în masă. El
cuprinde, însă, şi alte forme de terorism, cu efecte aproape identice, terorismul biologic sau bioterorismul şi terorismul nuclear.
2.3.2. Armele nucleare
O categorie specială ca tratate în contextul protecţiei conservării mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale o constituie tratatele referitoare
la armele nucleare, la experienţele nucleare, ori de creare a unor zone denuclearizate, cu aplicabilitate în timp de conflict armat.
Armele nucleare constituie o categorie de mijloace de război specifică,
diferită de celelalte mijloace atât sub raport cantitativ - producerea de distrugeri masive şi pagube generalizate, - cât şi sub raport calitativ, efectul undei
de şoc şi otrăvire masivă prin radioactivitate penetrantă. Un război nuclear
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implică nu numai costuri enorme, iar din punct de vedere economic pentru
învingător rezultatele sunt îndoielnice: toate zonele afectate nu pot fi utilizate şi nici ocupate, căci ele sunt contaminate radioactiv. Recuperarea acestor
zone pentru viaţa paşnică necesită un timp îndelungat şi cheltuieli importante.
Privitor la Statutul juridic al armelor nucleare ca arme de distrugere în
masă, acestea, prin caracterul lor nediscriminatoriu, contrar legilor umanităţii
şi principiilor dreptului internaţional, pot periclita în mod grav mediul şi sănătatea umană, sub cel puţin trei aspecte:
a) procesul de producţie;
b) simpla lor prezenţă implică un mare risc pentru mediu şi sănătate;
c) o eventuală utilizare a lor şi chiar un accident ar însemna catastrofe
ecologice cu efecte iremediabile asupra mediului şi omenirii. În cadrul acestor tratate, ca şi al tratatului cu privire la interzicerea totală a experienţelor
nucleare15, sunt demne de reţinut obligaţiile fundamentale asumate de către
părţi de a nu deţine, fabrica sau dobândi arme, ori de a nu efectua explozii
experimentale cu arme nucleare, sau orice fel de explozii nucleare şi nici de a
provoca ori încuraja efectuarea oricăror asemenea explozii, cu atât mai mult
apreciem noi, în timpul unui conflict armat.
Chiar dacă în dreptul internaţional umanitar pozitiv nu există norme care
să interzică utilizarea armelor nucleare, ci numai reglementări parţiale, răspunderea în domeniul mediului este reglementată în cadrul unor Convenţii
privind domeniul nuclear, inclusiv cea privind protecţia fizică a materialelor
nucleare, care, între altele, introduce o serie de acte exempli gratia furtul,
însuşirea, fără just temei, de materiale nucleare, primirea, deţinerea, folosirea
de asemenea materiale, care comise cu intenţie sunt considerate de orice stat
ca infracţiuni pasibile de pedeapsă în virtutea dreptului său intern, extinzând
astfel sfera de aplicare a dreptului penal internaţional la un nou domeniu16. În
această materie se disting cele două convenţii regionale, şi anume Convenţia
privind răspunderea civilă pentru daune nucleare17 şi cea referitoare la protecţia mediului prin mijloace de drept penal18, care sunt interesante prin caracterul de noutate, problema răspunderii fiind greu de codificat în general, precum
şi prin faptul că sfera de aplicare este limitată, în principiu, la mediu.
Convenţia cu privire la răspunderea civilă are ca obiect şi scop să asigure compensarea adecvată a daunelor rezultate din activităţi “periculoase” pentru mediu şi să prevadă mijloacele de prevenire şi refacere a acestuia.
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2.3.3.Noile tehnologii şi războaiele ecologice
Conflictele armate au loc în prezent, tot aşa de frecvent şi pe tot atât de
pustiitor ca şi în trecut, numai că noile tehnologii militare de purtare a războiului-tehnologii de modificare a mediului -, puse la punct în laboratoarele
ultrasecrete ale marilor puteri militare, au condus la apariţia războiului ecologic, numit iniţial război meteorologic, iar mai recent război geofizic sau geoclimatic.
Armele acestui nou tip de război modifică mediul, clima, provoacă mişcări seismice, acţionează asupra dinamicii, compoziţiei sau structurii pământului, inclusiv asupra biosferei, litosferei, hidrosferei, atmosferei, ori spaţiului
extraatmosferic, prin producerea de furtuni, ploi şi zăpezi, ceaţă, grindină,
valuri uriaşe, alunecări de teren etc. Efectele necontrolabile ale acestuia pot
perturba echilibrul mediului natural, constituind o ameninţare pentru toate
componentele sale - pământ, apă, aer. În următorul război mondial, marile
puteri se vor bate în cutremure, furtuni şi ninsori. Oamenii de ştiinţă şi specialiştii în domeniu vorbesc astăzi de posibilităţile utilizării fenomenelor naturii în confruntările dintre state. În acest tip de conflict armat, agresorii vor
putea apela, pentru a-şi înfrânge adversarii, la mişcări seismice devastatoare
şi la manipularea fenomenelor meteorologice în declanşarea unor fenomene
specifice care produc: secetă prelungită, ploi torenţiale care determină inundaţii catastrofale, furtuni şi uragane care şterg de pe suprafaţa pământului
regiuni întregi, căderi de grindină care distrug recolte, omoară oameni şi animale, ninsori abundente şi îngheţuri, care nu numai că produc perturbări grave
ale climei, dar aduc şi distrugeri ale culturilor agricole, îmbolnăvesc oamenii
şi animalele etc.
Războiul ecologic ar putea fi încadrat în dispoziţiile articolelor 35, paragraful 3 şi 55, care consacră o protecţie directă a mediului împotriva efectelor
ostilităţilor, protecţia articulată în jurul a trei elemente sau, după unii autori, a
trei dimensiuni: „daune întinse, durabile şi grave”. Acest cadru este circumscris dreptului internaţional general, putând remarca în acest sens Convenţia
asupra interdicţiei de a utiliza tehnici de modificare a mediului în scopuri
militare sau oricare alte scopuri ostile, cunoscută sub denumirea de Convenţia
ENMOD. Totodată, este vizată orice tehnică având ca obiect modificarea,
datorită unei manipulări deliberate a proceselor naturale, a dinamicii, compoziţiei ori structurii Pământului, inclusiv biotopurile sale, litosfera, biosfera,
atmosfera ori spaţiul extraatmosferic19. Totodată, aspectele protecţiei mediului, în general, au fost incluse şi în diverse documente privind cooperarea
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internaţională. Menţionăm în acest sens, art. 30 din Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 12
decembrie 1974/Rezoluţia nr.3281-XXIX, care proclamă că protecţia, prezervarea şi valorificarea mediului pentru generaţiile prezente sunt responsabilităţi ale tuturor statelor membre.

Răspunderea internaţională
pentru daune aduse mediului în
caz de conflict armat
Regimul juridic general al răspunderii internaţionale pentru daune produse mediului se întemeiază şi pe principiul potrivit căruia violarea unei
reguli juridice internaţionale antrenează răspunderea subiectului de drept
internaţional căruia îi este imputabilă această faptă.
Se admite unanim, în doctrină, că aplicarea normelor de protecţie a
mediului în timp de conflict armat este un demers extrem de complex, atunci
când una din părţi comite deliberat acte distrucţionale asupra mediului. Mai
ales când această stare de fapt este asociată unei filosofii care s-a dovedit
extrem de periculoasă: protecţia mediului şi a sănătăţii, democraţia şi drepturile omului trebuie să fie abandonate dacă aceasta serveşte economiei mondiale. Din cuprinsul referatului de faţă şi al bibliografiei utilizate se poate constata existenţa unei game largi şi diversificate de reglementări cu un conţinut
detaliat, la nivel internaţional, regional ori bilateral. Convenţiile în domeniu
stabilesc principii de natură preventivă, ştiut fiind că în drept este mult mai
uşor de prevenit decât de reparat, precum şi metode, tehnici şi standarde specifice dreptului mediului, şi o varietate specifică de obligaţii pentru a ocroti şi
conserva această valoare atât de esenţială pentru omenire, încât în final se
poate afirma că ea este în totalitatea comportamentelor sale „patrimoniul
comun al umanităţii”.
Conflictele armate din ultimul timp confirmă faptul că distrugerea
mediului trebuie inclusă în categoria „dezastre de război”. Dată fiind importanţa ocrotirii factorilor de mediu în general, şi în timp de conflict armat în
special, au fost create unele sisteme de măsuri destinate să asigure atingerea
acestui obiectiv, iar printre instrumentele care pot fi folosite cu succes în acti-
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vităţi de protejare a factorilor de mediu se numără şi răspunderea juridică pentru faptele care încalcă regulile stabilite pentru acest domeniu20.
Instrumentele juridice actuale, chiar dacă sunt diferite prin caracteristicile lor - caracterul universal al multora dintre ele, strânsa corelare şi armonizare a legislaţiei interne cu reglementările internaţionale, precum şi asumarea de
către părţi a unor obligaţii de a lua măsuri, în plan intern, pentru a face efective, anumite dispoziţii din tratate, în legea naţională, etc. -, se consideră, în
mod justificat, încă insuficient clarificate chestiunea protecţiei mediului în
perioada de conflict armat şi aceea a aplicării normelor de drept internaţional
al mediului, concepute pentru perioada de pace, şi în cazul derulării unui conflict armat.
Din perspectiva abordării strict juridice a actualelor instrumente de drept
rezultă următoarele aspecte:
– întinderea protecţiei în actualele reglementări este considerabil restrânsă din cauza pragului ridicat de aplicabilitate şi a criteriilor stricte şi totodată
imprecise în enunţul lor;
– insuficienţa măsurilor pe linia organizării unor mecanisme de anchetă
şi de verificare, sub autoritatea unui grup recunoscut de experţi pe plan internaţional;
– lipsa unei legături clar stabilite între violările normelor de protecţie a
mediului şi noţiunea de crimă internaţională. Dreptul internaţional penal este
o ramură a dreptului internaţional umanitar în formare, fapt pentru care inovaţiile abundă, la fel şi omisiunile. Mai nou, în unele instanţe internaţionale, se
confruntă două curente de gândire în abordarea regimului infracţiunilor grave
şi a responsabilităţii penale individuale. Una dintre şcolile de gândire se pronunţă pentru o abordare a regimului infracţiunilor grave, strict fondată pe
Convenţiile de la Geneva şi pe Protocolul Adiţional I, în timp ce alta urmăreşte să reconceptualizeze dreptul răspunderii penale individuale, integrându-l în
aşa-numita doctrină a interesului comun. Precizăm că noţiunea de infracţiuni
grave defineşte crimele de război şi ele sunt enumerate în Convenţiile de la
Geneva din 1949 şi în Protocolul Adiţional I din 1977, în statutele tribunalelor penale ad-hoc pentru fosta Yugoslavie şi pentru Rwanda, precum şi în statutul Curţii Penale Internaţionale de la Roma. Infracţiunile grave au fost prevăzute în Convenţiile de la Geneva din 1949, astfel: în art. 50/I, 51/II, 130 III
şi 174/IV, toate având în esenţă un conţinut identic21.
Datorită specificului, noutăţii şi dificultăţilor problematicii mediului,
care reclamă şi implicarea unor persoane cu o calificare interdisciplinară, în
mai, 2011
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cadrul Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga s-a creat o cameră specială
pentru judecarea diferendelor dintre state în domeniul mediului. Relativ la
obiectul cercetării noastre, la 8 iulie 1996, Curtea Internaţională de Justiţie de
la Haga a dat un aviz consultativ cu privire la „Legalitatea ameninţării sau
folosirii de arme nucleare”22. Astfel, focalizându-se pe raportul dintre folosirea armelor nucleare şi protecţia mediului, Curtea a stabilit mai întâi existenţa unui drept al mediului cutumiar „Obligaţia generală pe care o au statele
de a veghea pentru ca activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor sau
sub controlul lor să respecte mediul altor state sau din zone neaparţinându-i unei jurisdicţii naţionale face parte din corpul de reguli ale dreptului internaţional al mediului”, apreciind că tratatele referitoare la protecţia
mediului nu şi-au propus privarea unui stat de exerciţiul său la legitimă apărare, dar că „trebuie să ţină cont astăzi de anumite consideraţii ecologice
atunci când utilizează forţa armată astfel încât aceasta să fie îndreptată
decât asupra a ceea ce este necesar şi potrivit, în urmărirea obiectivelor
lor militare legitime”.
O referire expresă în legătură cu protecţia mediului în caz de conflict
armat se regăseşte în principiul 24 din Declaraţia de la Rio de Janeiro, din
1992, care stipulează că războiul exercită o acţiune în mod intrinsec distrugătoare asupra dezvoltării durabile. Statele trebuie, deci, să respecte dreptul
internaţional referitor la protecţia mediului în caz de conflict armat şi să participe la dezvoltarea sa după cum este nevoie. De asemenea, Curtea a citat
Rezoluţia nr.47/37 a Adunării Generale a ONU din 25 noiembrie 1992, intitulată “Protecţia mediului în timp de conflict armat”, potrivit căreia ”distrugerea mediului nejustificată de necesităţi militare şi având un caracter gratuit
este în mod vădit contrară dreptului internaţional în vigoare23.
Analizând influenţa armelor nucleare asupra mediului, aşa cum au fost
prezentate în cele ce preced, precum şi răspunderea în domeniul mediului
observăm că aceasta din urmă îşi are sediul materiei şi în unele instrumente
juridice regionale privind domeniul nuclear, dintre care, prin caracterul de
noutate se detaşează Convenţia cu privire la răspunderea civilă şi cea referitoare la protecţia mediului prin mijloace de drept penal.
Convenţia cu privire la răspunderea civilă are ca obiect şi scop să asigure compensarea adecvată a daunelor rezultate din activităţi „periculoase” pentru mediu şi să prevadă mijloace de prevenire şi refacere a mediului. Această
convenţie se poate caracteriza prin24: limitarea sferei sale de aplicare la activităţi periculoase pentru mediu, definirea obiectului şi scopului, schema obliga-
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torie de securitate financiară (garanţie financiară pentru a acoperi răspunderea
conform convenţiei), accesul la informaţie, cauze de exonerare.
Convenţia privind protecţia mediului prin mijloacele de drept penal se
individualizează prin: stabilirea atât a infracţiunilor cât şi a contravenţiilor pe
care statele trebuie să le introducă în legea internă; sancţiunile pot fi: închisoare, sancţiuni pecuniare şi reconstrucţia mediului, precum şi măsuri de confiscare, răspunderea persoanei juridice în numele căreia a fost comisă fapta de
către organele sau membrii săi; răspunderea persoanei juridice nu va exclude
acţiunea penală împotriva persoanei fizice.

Concluzii
Concluzionând, trebuie să recunoaştem că în perioada actuală, dar mai
ales în viitor, conflictul armat va intra tot mai mult în contradicţie cu frustrările determinate de protecţia mediului. Concepţiile de ducere a luptei trebuie
armonizate în raport cu constrângerile de mediu, dar totodată trebuie acceptată ideea că lupta armată rămâne în continuare domeniul decisiv al victoriei
războiului şi îndeplinirea scopului politio-militar nu se poate face prin compromisuri în favoarea protejării mediului. Astfel, la adăpostul statutului de
super-putere militară mondială, beneficiind de un buget fabulos, care nu poate
fi egalat nici măcar de bugetele însumate ale tuturor statelor membre NATO,
US Army îşi permite „să facă legea în lume”, acţionând numai după interesele politico-economice avute în vedere la un moment dat de strategii de la
Pentagon şi Casa Albă. Chiar dacă spun că acţionează în numele comunităţii
internaţionale, militarii americani nu acceptă rezoluţiile ONU şi nici hotărârile NATO care nu le convin, în asemenea situaţii deciziile fiind luate unilateral şi impuse întotdeauna cu forţa, ceea ce le-a adus pe bună dreptate renumele de “Jandarmi ai lumii”. Această nouă şi totuşi veche concepţie este deosebit de periculoasă, întrucât creează precedente în nesocotirea de către alte
state a convenţiilor internaţionale în materie, a ordinii mondiale gestionate
prin mecanismele create de om.
Prin dezvoltarea şi afirmarea dreptului internaţional s-a creat în prezent
o contradicţie, o stare de incompatibilitate între regulile dreptului internaţional umanitar şi regulile cunoscute în baza cărora se poate folosi forţa armată
în relaţiile dintre state; aceste două seturi de reguli se exclud, nu se pot conmai, 2011
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cilia şi unele dintre acestea trebuie să prevaleze asupra celorlalte. Această
evoluţie s-a produs pe fondul existenţei unor instituţii necunoscute sau consacrate prin documente adoptate imediat după încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial şi în condiţiile Războiului Rece, de admitere a recursului la
forţă. Cum materia dreptului internaţional umanitar este codificată şi reguli
ale acesteia au devenit norme de jus cogens, se supune o revizuire şi, în orice
caz, o acomodare a modului cum este reglementată protecţia mediului în timpul conflictelor armate, o reţinere în tendinţa de a interpreta extensiv cadrul
legal existent25.
Conţinutul şi limitele juridice relative la această problematică fac obiectul unei agende de priorităţi care trebuie să aibă în vedere următoarele: rolul
şi întinderea regulilor cutumiare care protejează mediul natural; interpretarea
regulilor convenţionale în vigoare; aplicarea, în timp de război, a dispoziţiilor
dreptului internaţional umanitar; conţinutul dreptului aplicabil în conflicte
armate internaţionale; probleme generale conexe la punerea în aplicare şi respectarea regulilor aplicabile; accesul la informaţie şi la justiţie în probleme de
mediu etc.
Fără a fi epuizat problematica protecţiei mediului în caz de conflict armat
prin intermediul dispoziţiilor dreptului internaţional în general şi ale dreptului internaţional umanitar în special, recunoscându-i acestuia din urmă un rol
important, trebuie să-l raportăm permanent la diversitatea de tratate ce privesc
ocrotirea naturii, a căror valabilitate trebuie prezumată şi pentru situaţii de
conflict armat. Ar fi iluzorie ideea că se poate obţine o protecţie absolută în
condiţiile existenţei şi utilizării tehnicilor moderne de luptă care, datorită
efectelor lor, nu pot face distincţie între obiectivele militare şi cele civile, dar
niciun moment nu trebuie să renunţăm la acele acţiuni care risipesc ignoranţa şi stăvilesc sfidarea ori nesocotinţa. În consecinţă, apreciem că întărirea
protecţiei mediului în caz de război depinde nemijlocit de aplicarea normelor
dreptului umanitar.
Dezvoltarea dreptului aplicabil în conflictele armate, respectarea sa cu
bună-credinţă va avea printre efectele sale benefice un impact pozitiv asupra
mediului, asupra planetei noastre, care să permită perpetuarea naturii şi a altor
valori materiale şi spirituale de care generaţiile viitoare să se bucure într-un
climat de toleranţă, demnitate şi pace.
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NOTE:
1
Observăm că în timp ce Protocolul adiţional I utilizează conjuncţia de coordonare “şi” cu semnificaţia că metodele sau mijloacele de război sunt ilegale dacă nu
întrunesc cumulativ cele trei condiţii prevăzute în art. 35, paragraful 3, Convenţia
ENMOD întrebuinţează conjuncţia “sau”, situaţie în care este suficientă încălcarea
unei singure condiţii pentru ca interdicţia să devină mai operantă. În alţi termeni juridici, Convenţia are o aplicabilitate mai întinsă.
Reputaţii specialişti în drept internaţional umanitar, Yves Sandos, Chnytophe
Swinarschi şi Bruna Zimmerman, în “Commentaire des Protocoles additionels du 8
juin, 1977, aux Conventions de Geneve de 12 aout 1949, CIRC, Martins Nyhoff
Publishers, Geneva, 1986, p.417-419”, găsesc alte diferenţe ce derivă din faptul că
Protocolul I tinde să protejeze mediul natural, indiferent de tipul de arme întrebuinţat,
iar Convenţia are ca obiectiv prevenirea utilizării tehnicilor de modificare a mediului,
deci a unor arme care au capacitatea de a crea în mod artificial fenomene de genul furtunilor, uraganelor, cutremurelor de pământ etc. De asemenea, câmpul de aplicare a
Protocolului este restrâns numai la perioade de conflict armat, interdicţia pe care o prevede fiind operantă numai într-un asemenea caz, în timp ce Convenţia ENMOD se
aplică atât în timp de pace, cât şi în timp de război.
2
Protocolul a intrat în vigoare la 8 februarie 1928, iar România a devenit parte la
tratat prin ratificare la 23 august 1929.(Legea de ratificare a fost promulgată prin
Decretul Regal nr.3050 din 6 septembrie 1929, publicat în Monitorul Oficial
nr.128/01.10.1929).
3
Convenţia a intrat în vigoare la 26 martie 1975, în România legea de ratificare a
fost promulgată prin Decretul nr.203/1979, publicat în Buletinul Oficial nr.57 din 7
iulie 1979.
4
Convenţia a intrat în vigoare la 2 decembrie 1983 şi a fost semnată împreună cu
cele trei protocoale, de 51 de state, inclusiv România (care nu a ratificat-o încă), la 8
aprilie 1982.
La articolul 1, în formă modificată, adoptat la Geneva la 21 dec. 2001, din această Convenţie, România a aderat prin Legea nr.287/27 iunie 2003, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.505/14 iulie 2003, în care se găseşte integral textul.
5
Convenţia a fost ratificată de România. Legea de ratificare a fost promulgată prin
Decretul nr. 96 din 9 iunie 1994, publicat în Monitorul Oficial nr.356 prin 22 decembrie 1994.
6
Convenţia a fost semnată la Oslo şi a fost deschisă pentru semnare la 4 dec.1997
la Ottawa (Canada), fiind cunoscută şi sub denumirea de Convenţia de la Ottawa.
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Convenţia a fost ratificată prin Legea nr. 204/15 nov.2000, a fost publicată în
Monitorul Oficial nr.590/15.11.2000 şi a intrat în vigoare pentru România la 1 mai
2001.
7
România a aderat la acest Protocol prin Legea nr.207 din 27 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr.505 din 14 iulie 2003, în care se regăseşte şi textul integral al Protocolului.
8
România a aderat la acest Protocol prin aceeaşi Lege nr.207/27 iunie 2003.
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Romanian military system
modernising process
MAJOR LUDOVIC MOCSI*

he international security environment’s evolution during last decade of the century is characterized by security challenges as a globalization result and the ample mainstream of states scattering and also by classical pattern of already existing risks, threats and vulnerabilities.
The clashing start of the third millennium was deeply influenced by the
increasing contradictions and frequently use of military forces, global terror,
WMD proliferation, likely use of WMD, ethnic-religious conflicts and extremism, instability, frozen conflicts, provoked, particularly after 9/11 2001, the
reshaping of policies and national security strategies.
The new security strategic environment imposes NATO to a permanent
change in its Strategic Concept meaning the achievement of ability to confront with nowadays asymmetric threats. Consequently, the North Atlantic
Alliance body realized the need for new capabilities that would be able to fulfill the full scale of NATO missions. The end result was the launching of April
1999 Defense Capabilities Initiative (DCI) which claimed development of
rapid deployable forces.
The country’s evolving necessities, also the need for EU, NATO and
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international, generally recognition, the profound society transforming process, persuaded Romania to increase the rhythm of military reorganizing process even though lack sufficient funding. For a proper decision it was chosen
firstly to restructure forces, later to modernize their equipment. Due to lack in
funding, the results consisted in delaying or cancellation for a list of programs. Even with difficulties, parts of the initial programs succeeded, particularly liaised with operational domain. Concluding, last decade followed a
nonlinear pattern in military developments.
Defense Planning Guidance founded in accordance with the 63/2000
Defense Law followed now the same NATO planning and programming rules.
The 2000 bring the first long term planning cycle with 2003 deadlines also
assumed specific and ambitious tasks. Now resources were assigned according with reorganizing program and forces requirements aiming to achieve
the already assumed interoperability level and a credible regional defense. In
the end, through the implement of 2003 Task Force Plan objectives were
accomplished. 2007 Task Force Plan, under the NATO planning and budgeting rules, replaced the old plan and set the frame for the modern, more mobile deployable force and able to support themselves.
Over this period, military modernizing system relied on four core elements: reshaping forces, personnel conversion, replacement of the old military equipment and increasing proficiency in personnel training and equipment
procurement.
Romania option to join EU and NATO not only envisioned the gain of
security guarantees but also imposed the mainstream to whole civilian system.
In the aftermath of 9/11 2001 terror attacks on US land, Romania increased its participation in peacekeeping and counter terror operations providing
North Atlantic Alliance with a significant support. To speed transitional process and increase interoperability, NATO provided a set of technical tools. For
example were taken measures to improve policies, procedures, force arranging system and equipment improvements. These measures were taken not
only for Romanian forces but for all Alliance member countries. The structural frame assured to Romanian forces a coherent transforming strategy. Even
with tough given conditions Romania attained the level of preparedness when
at the Prague Summit Romania officially was invited to join the North
Atlantic Treaty Alliance.
Now, capabilities commitments Romania assumed changed the way of
approaching the 1999 Defense Capabilities Initiative. The army was tasked
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with new challenging transforming responsibilities facing the ability to participate at common defense interests. From this perspective, new force capabilities were set up, for example WMD defense system, ISTAR system, C3 system, transportations and mobility equipment procurement system and other
support forces were created. Along with these steps the long term force generation process was set up to attaint the operations requirements imposed
through the Collective Response concept. At the national level, through an
integrated planning process, the balance between national and NATO assigned forces smoothly decreased.
Regarding host-nation support capabilities, there were set up infrastructure facilities for example the port of Constanta, fire fields from Cincu and
Smardan, mounting/dismounting site from Babadag also Kogalniceanu airfield base, practically the entire area nearby Babadag shortened the distance
between conflicts areas and EU and NATO borders. From the strategic viewpoint, all these facilities at NATO hand, proved its worth value.
Deep changes in international security environment imposed new strategies in organizing and managing forces through a proper missions and tasks
arrangements according with threats and vulnerabilities. Now, forces will be
able to deploy rapidly to the location where they may be needed to manage
crises able to enterprise the full spectrum of missions.
The 1990 dismantling process of the communist regime in Eastern
Europe, international security threats provoked a profound reconsideration for
NATO’s role and its dimensions. More than ever it was envisioned the strategic interest of the enlarging process towards Northern, South-Eastern and
Central Europe. These conditions initiated the rejuvenating the way of
Alliance approaching strategic security environment and the change of already existing Strategic Concept.
The same pattern was followed by Romanian military system towards
the achievement of downsizing likely threats and the need for a guaranteed
citizen’s protection.
Now Romania, on its democratic deep transformations, started to adjust
not only society but also military forces. Now, according with Vienna
Armament Treaty came up the need to downsize the conventional capabilities.
In December 1989 Romanian Revolution aftermath the Romanian
Military transforming process consisted mainly in three parts.
Firstly, between 1990 and 1995 it was a transitional and preparedness
one. Here were shaped the laws and policies needed in accordance with demo-
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cracy requirements also were established preparatory measures.
Consequently, were dismantled communist structures from the army, manuals
and regulations were deeply revised and new personnel measures were set up.
In the end, was noticed the major discrepancy between oversized army and its
potential resources.
Moreover a personnel reforming plan was set up, underlining the contractual relations in the military system. Now due to 1990 CFE Treaty requirements Romania, till the 19 November 1995, downsized 5 065 equipment:
tanks, infantry armored vehicles, artillery and fighter planes. Meanwhile the
army adopted the more mobile structures, army corps and brigades with battalions also headquarters were set up for each of the army category.
Secondly, the 1995-1999 Pfp period, marked the start of the interoperability process guided by NATO requirements. Along with these measures was
imposed the “2000 Army” concept that aimed force shaping and training process. The army was set up at 112 000 military personnel and 28 000 civilians.
The cost was budgeted at 710 millions USD in 2000 that later, in 2007, evolved at 1 190 millions. Measures taken involved also the MoD reorganizing
process and the General HQ was set to work in an integrated concept. Army
forces categories underwent same changes, schools and training centers were
established.
Through a series of equipment procurement, the end of 2003 marked a
significant progress mainly regarding interoperability, deploying capabilities,
command and control systems, aerial and naval modern systems. During
2004, when Romania “de facto” joined NATO National Defense Policy gains
new features and assigns new responsibilities facing national and collective
defense.
Istanbul 2004 Summit imposes Romania as regional security actor and
aligned it to the Alliance counterterrorism campaign. Now 2005 Romanian
Army Transforming Strategy aims structural efficiency and forces proficiency. Moreover generates modern, interoperable and deployable self-sustaining
forces, well-trained and equipped with a flexible C2 command structure.
According with new missions and allocated resources 2007 meant the
first phase of the Romanian Army shaping based on operations requirements.
New way in commanding forces was set in place, training forces process was
amplified and also the conscription and logistic system were set to operate.
Last phase, 2008-2015, the core effort will focus on modern equipment
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procurement, operational integration, increasing the training forces process.
Now the major operational task is the rise in level of NRF an EU contribution.
This will be now the core “engine” to continue modernizing process.
Expenditure of the Task Force requirements envisions the development of credible capabilities set to achieve NATO standards. Aiming to fulfill, through
the capabilities development process, NATO and EU standards, basic
domains were modernized for example C2, communications, ISTAR system,
IT infrastructure and mobility equipments, also protection and survivability
kits.
Analyzing the C2 domain now were developed aviation C2 system, C3
for T22R and for 111 frigates system, navy Force communication system, also
the Black Sea surveillance and control system SCOMAR. At the strategic
level the core developed system was C4I2SR with its components C2 at the
level of each category of forces, and NBC-SSANBC surveillance and warning
system.
Second major domain developed to contribute to NATO operations were
integrated SINGER, GISSINT, SIGINT, SIBDRE and HUMINT systems.
Development process culminated in the spring 2010 with the opening NATO
HUMINT Excellence Centre from Oradea, which officially confirmed
Romanian HUMINT skills.
Regarding deployable capabilities there should be mentioned the need
for strategic transportations means. With C-17 SAC initiative Romanian Air
Forces was provided, nearby C 130 Hercules, with C-27J SPARTAN and
IAR-330 PUMA. Through the 2006-2025 Romanian Army Equipment
Concept, complete compatibility and interoperability tasks are now precisely
set to be achieved in the future processes.
In the end it can be stated that major changes of the security environment
imposes to all Alliance member states an increasing rhythm in adjusting and
modernizing policies, forces and the equipment procurement process. The
optimal forces, the balance between missions and forces’ task organization
should become the core task for Romanian Army. This major evolving process will continue well beyond 2025 trying to keep Romanian Army up with
mainstream equipment trends and with the security environment changes.
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Abstract
The international security environment’ evolution during last
decade of the century is characterized by security challenges as a globalization result and the ample mainstream of states scattering and
also by classical pattern of already existing risks, threats and vulnerabilities.
Cuvinte–cheie: restructurare, modernizare, reorganizare.

voluţia mediului internaţional de securitate în ultimul deceniu al
secolului XX şi începutul acestui mileniu, caracterizată de numeroase provocări la adresa securităţii generate de acutizarea globalizării şi
amplificarea fenomenului de fragmentare statală, ce se adaugă formelor clasice de ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi, a marcat întreaga lume democratică şi securitatea naţională a unor state, în principal prin seismicul debut al
mileniului trei, şi a determinat, cu precădere după 11 septembrie 2001, reconsiderarea strategiilor şi politicilor naţionale de securitate.
Schimbările profunde din mediul de securitate au impus crearea noilor
strategii de organizare şi întrebuinţare a forţelor armate, stabilirea obiectivelor şi misiunilor în funcţie de ameninţări, provocări şi vulnerabilităţi, de evo-
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luţiile fenomenului politico-militar în plan regional şi global, concomitent cu
realizarea unor capabilităţi necesare îndeplinirii unor noi misiuni, care presupun dislocare rapidă şi susţinere proprie în teatrele de operaţii, „forţe care pot
acţiona oriunde este nevoie, foarte bine pregătite şi care să răspundă la întregul spectru de misiuni şi sarcini anticipate”1.
Riscurile şi ameninţările cu caracter preponderent militar la adresa securităţii internaţionale, căderea regimului comunist european şi dezintegrarea
Uniunii Sovietice a determinat restructurarea, începând cu anul 1990, a
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Se contura astfel, mai mult ca
oricând, oportunitatea extinderii Alianţei în nordul, centrul şi sud-estul
Europei, zone de maxim interes geostrategic.
Nevoia schimbării radicale a conceptului strategic şi crearea noilor capabilităţi care să fie în măsură să execute întreaga gamă de misiuni a NATO, a
demarat procesul de înnoire a NATO şi a modului de abordare a problemelor
în gestionarea mediului de securitate internaţional.
Nevoile de întărire a apărării ţării, a intereselor, valorilor şi obiectivelor
naţionale de securitate, cu accent pe contracararea riscurilor, vulnerabilităţilor
şi ameninţărilor, preocupările privind garantarea unui nivel ridicat de siguranţă şi protecţie pentru cetăţenii români, s-au accentuat încă din decembrie
1989.
Trecerea la o societate democratică, schimbările majore în plan internaţional, sfârşitul Războiului Rece, noile orientări în abordarea conceptelor de
apărare şi securitate, în condiţiile lipsei garanţiilor de securitate, la începutul
anilor ’90 au deschis calea unor profunde transformări democratice în ansamblul societăţii româneşti şi au pus în faţa organismului militar aspecte deosebit de complexe.
Modificarea radicală a fizionomiei mediului de securitate, procesul general de reformă a societăţii româneşti, necesitatea reducerii efectivelor şi armamentului convenţional conform tratatelor internaţionale impuse la Viena şi
Paris au determinat declanşarea procesului de transformare a întregului organism militar.
Procesul de restructurare şi modernizare a organismului militar, garanţia
securităţii naţionale în noul mediu politic internaţional, a fost declanşat imediat după evenimentele din decembrie 1989 şi a cuprins mai multe etape.
O primă etapă a acestui proces s-a derulat între anii 1990 şi 1995, şi a
fost una de tranziţie şi de pregătire a restructurării. Elementul principal în
această perioadă l-a constituit ,,ajustarea structurală rapidă şi depolitizarea
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armatei” . În această etapă s-a creat noul cadru legislativ – normativ de organizare şi funcţionare a Armatei României în conformitate cu cerinţele statului democratic, de drept, şi s-au stabilit măsuri pregătitoare de reformă a structurii de forţe. Astfel: s-au desfiinţat structurile politice din armată, s-au depolitizat şi revizuit regulamentele militare, au fost elaborate noi reglementări
privind statutul militarilor profesionişti şi de evoluţie în carieră a cadrelor
militare.
Apariţia unei disfuncţionalităţi între structura supradimensionată a
Armatei României, de aproximativ 250 000 de militari activi, şi potenţialul
economico-social redus de susţinere a acesteia, procesul general de transformare militară, schimbările ce au loc în doctrinele şi structurile forţelor armate din lume, determină necesitatea reorganizării structurale a marilor unităţi şi
unităţilor existente.
În domeniul reorganizării structurii de forţe au fost adoptate etapele
intermediare ale restructurării şi măsurile de elaborare a unui prim-plan de
reformă a Armatei României. Procesul de profesionalizare a debutat cu angajarea primilor militari pe bază de contract.
Până la 19 noiembrie 1995, ca urmare a Tratatului de reducere a forţelor convenţionale în Europa (CFE) semnat în 1990, ,,România a redus
5 065 de piese de armament şi echipamente..”3, reprezentând tancuri,
maşini de luptă blindate, piese de artilerie şi avioane de luptă.
În acelaşi timp, s-a renunţat la eşaloanele de tip divizie şi regiment, în
favoarea structurilor de tip corp de armată şi brigăzi organizate pe batalioane. Tot acum iau fiinţă statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei.
Această etapă a marcat şi declanşarea unor programe de creştere a
calităţii înzestrării atât prin modernizarea unei părţi din echipamentul existent, cât şi prin achiziţii de echipamente noi.
Perioada 1995-1999, caracterizată ca fiind Etapa Parteneriatului pentru Pace, a marcat declanşarea programului de realizare a interoperabilităţii cu armatele statelor membre NATO.
Obiectivele de interoperabilitate asumate de România în cadrul primului ciclu al Procesului de Planificare şi Analiză a Parteneriatului, între anii
1995-1997, şi pe parcursul celui de-al doilea ciclu (1997-1999), au determinat măsuri concrete de adaptare conceptuală, structurală şi de instruire a
forţelor la cerinţele Alianţei Nord-Atlantice. S-au pus bazele primei
Concepţii de restructurare şi modernizare a Forţelor Armatei României,
denumită ,,Armata 2000”.
2
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Promovarea către C.S.A.T. a propunerilor de restructurare a unor mari
unităţi, unităţi şi formaţiuni din compunerea de pace a armatei, a condus,
începând cu aprilie 1997, la desfiinţarea unor structuri care nu se justificau în
noua compunere de pace a armatei şi în scopul reducerii costurilor au fost
transformate unele mari unităţi şi unităţi în centre de mobilizare. Noile structuri organizatorice aveau să fie concepute astfel încât să fie interoperabile cu
cele similare din armatele euro-atlantice.
În această perioadă s-a decis ca ,,restructurarea şi modernizarea armatei
să se realizeze în limita a 112 000 militari şi 28 000 civili şi o linie de bugetare multianuală de 710 mil. USD în anul 2000, care să evolueze la 1 190 mil.
USD în anul 2007”4.
Măsurile adoptate au vizat şi reorganizarea Ministerul Apărării Naţionale
iar Statul Major General s-a organizat în sistem modular, integrat. Pentru realizarea interoperabilităţii cu Statul Major General, comandamentele statelor
majore ale categoriilor de forţe au fost şi ele reorganizate în sistem modular.
Au fost reorganizate centrele de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii
cadrelor şi au rezultat şcolile de aplicaţie ale armelor.
Noul mediu strategic de securitate a determinat NATO să-şi adapteze
continuu conceptul strategic şi instrumentele disponibile pentru a răspunde
oportun noilor riscuri multidimensionale şi transnaţionale. Astfel, în anul
1999 Alianţa a recunoscut nevoia de noi capabilităţi pentru a executa întreaga gamă de misiuni NATO. În acest sens, prin Iniţiativa Capacităţi de Apărare
din 1999 a decis dezvoltarea de forţe expediţionare şi rapid dislocabile.
Nevoile de dezvoltare a ţării, necesitatea afirmării sale internaţionale, în
special în cadrul NATO şi UE, procesul de înnoire a întregii societăţi româneşti şi ritmul alert de transformarea a NATO a determinat România să accelereze reforma militară în condiţiile constrângerilor bugetare impuse de tranziţie. Pentru a avea mai multă siguranţă în realizarea obiectivelor stabilite s-a
optat mai întâi pentru varianta de restructurare a armatei şi apoi pentru modernizarea înzestrării. Rezultatele acestei realităţi s-au reflectat în întârzierea sau
anularea implementării unor programe de înzestrare, dar prin finalizarea celor
aflate în derulare s-a realizat, totuşi, modernizarea parţială a unor componente operaţionale.
Putem afirma astfel că în ultimul deceniu al secolului trecut, când bugetele alocate pentru armată au fost insuficiente promovării unui program susţinut de modernizare, procesul de reformă a organismului militar a cunoscut
perioade sinusoidale.
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Apariţia primei Directive de Planificare a Apărării, elaborată şi aprobată
în conformitate cu Legea nr.63/2000 privind planificarea apărării, a dus la
introducerea Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare şi Evaluare,
după modelul folosit de NATO.
Anul 2000 este anul când asistăm la implementarea primului ciclu multianual de planificare, cu finalizare în anul 2003 şi cu obiective ambiţioase în
procesul de modernizare a armatei. Această fază a fost concentrată pe orientarea resurselor către restructurarea şi operaţionalizarea structurii de forţe la
nivelul cerinţelor minime, impuse de necesitatea asigurării unei capacităţi
defensive credibile şi a nivelului de interoperabilitate planificat şi asumat de
România. Obiectivele stabilite au fost îndeplinite în mare parte prin implementarea Forţei Obiectiv 2003.
Strategia Militară a României adoptată în 20 aprilie 2000 stabilea pentru
faza a doua a acestui proces, 2004-2007, ,,modernizarea înzestrării cu tehnică
de luptă, cu echipamente de sprijin şi protecţia mijloacelor de acţiune specifice câmpului de luptă al secolului XXI”5.
Este perioada când reforma organismului militar prinde contur iar preocuparea privind identificarea şi realizarea structurii de forţe optimă capătă noi
valenţe.
Forţa Obiectiv 2007, proiectată pe baza noului Sistemul de Planificare,
Programare, Bugetare şi Evaluare Sistemică, a înlocuit ciclul multianual de
planificare şi a conturat reperele unei structuri moderne, mai reduse ca dimensiuni, compacte, modulare, capabile să fie dislocate rapid şi cu autosusţinere
în teatru, flexibile şi suple în locul unora de masă, cu efective numeroase,
„culcate la teren”.
Modernizarea organismului militar în această perioadă se baza pe patru
elemente principale: restructurarea forţei; managementul personalului care
urma să fie disponibilizat, a tehnicii şi infrastructurii excedentare; profesionalizarea Forţei şi achiziţiile de tehnică militară.
Opţiunea politică de aderare a României la organismele europene şi
euroatlantice, văzută ca o necesitate vitală şi o soluţie optimă de accedere la
garanţii de securitate viabile, a imprimat noi viziuni de modernizare a întregii
societăţi româneşti, implicit a Forţelor Armate Române.
Imediat după atacurile teroriste asupra Statelor Unite ale Americii, din 11
septembrie 2001, România a crescut contribuţia la misiunile de menţinere a
păcii, a luptat împotriva terorismului alături de celelalte state şi a asigurat un
sprijin semnificativ în cadrul Coaliţiei, pentru menţinerea echilibrului mediului de securitate regional şi global.

mai, 2011

57

Transformarea forţelor terestre

Pentru accelerarea procesului de tranziţie şi a procesului de aderare în
structurile sale, NATO a oferit statelor candidate „intimităţi” ale procesului
de interoperabilitate. La nivelul organismelor euroatlantice şi al statelor membre s-au produs schimbări esenţiale în ceea ce priveşte doctrinele şi procedurile de instruire, structurile forţelor, fiind chiar achiziţionate noi tipuri de echipamente militare. Acest cadru a generat elaborarea unei strategii unitare şi
coerente de transformare şi modernizare a instituţiei militare româneşti, proces care după aderare s-a planificat şi desfăşurat ca parte a transformării
NATO.
În condiţiile acestor provocări, a permanentelor căutări şi transformări,
asumându-şi un efort deosebit, Armata României a reuşit să se pregătească
pentru summit-ul NATO de la Praga. La 21 noiembrie, ca urmare a progreselor înregistrate în devenirea sa politică şi economică, a reformei organismului
militar, România a fost invitată să fie membră a celei mai puternice organizaţii militare care-i asigură securitatea, Alianţa Nord-Atlantică.
Angajamentele în domeniul capabilităţilor asumate la summit au schimbat radical modul de abordare a acestora prin Iniţiativa Capacităţiii de Apărare
din anul 1999. Armatei i-au revenit noi responsabilităţi pe linia reorganizării
şi modernizării, astfel încât să fie capabilă să participe la apărarea intereselor
comune.
În acest context se proiecta dezvoltarea de capacităţi noi pentru structura de forţe ca: apărare împotriva mijloacelor de distrugere în masă, informaţii, recunoaştere aeriană, comandă control şi comunicaţii, transport aerian şi
maritim, dezvoltarea mobilităţii forţelor combatante şi a unităţilor de sprijin.
S-a trecut rapid la proiectarea şi generarea de importante capabilităţi multinaţionale, necesare îndeplinirii tuturor misiunilor impuse de răspunsul colectiv
la provocările de orice fel.
În plan intern, transformarea organismului militar porneşte, de fapt, de la
aceleaşi premise şi principii pe care se bazează transformarea Alianţei în
domeniul flexibilităţii, procesului de comandă şi reacţie. S-a conturat conceptul de coordonare a necesităţilor clasice ale apărării teritoriului naţional cu
cele noi, în cadrul unui proces integrat de planificare a Forţei, pentru a se realiza o creştere graduală a efectivelor puse la dispoziţia NATO.
Până în 2003 s-au realizat progrese şi în domeniul interoperabilităţii şi
sustenabilităţii, în mod deosebit prin angajarea unor programe de achiziţii în
domenii esenţiale pentru desfăşurarea forţelor în misiuni internaţionale, sisteme de comandă şi control, de control al spaţiului aerian şi naval.
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Privind capacităţile pentru sprijinul naţiunii-gazdă au fost cuprinse, pentru dezvoltare, într-un catalog naţional o serie de elemente de infrastructură.
Un exemplu concret îl constituie utilizarea în 2002 a portului Constanţa pentru rotirea trupelor SUA desfăşurate în operaţiile NATO din Balcani.
Poligoanele de instrucţie de la Smândan şi Cincu, rampa de îmbacare/debarcare Babadag, baza aeriană Mihail Kogălniceanu, ca şi întreaga zonă largă de
manevră delimitată de oraşul Babadag la nord, poligonul Babadag la est,
Tariverde la sud şi de comuna Horia la vest, situată la frontierele NATO şi
UE, cu ieşire la Marea Neagră şi ca cea mai aproape de alte puncte turbulente: Afganistan, Irak şi Caucazul de Sud, căile de comunicaţii şi posibilităţile
logistice existente aici, sunt alte facilităţi atractive din punct de vedere militar-strategic pentru statele aliate NATO şi care necesitau a fi modernizate.
A urmat începând cu anul 2003 perioada consolidării strategiilor indispensabile, în care transformarea organismului militar românesc se va concentra pe valorile nodale ale existenţei şi performanţei instituţionalizate.
În anul 2004, când România a devenit stat membru NATO cu drepturi
depline, pentru statul român şi organismul său militar apărarea colectivă capătă noi valenţe şi creează noi responsabilităţi, alături de organizarea şi asigurarea apărării naţionale.
Angajamentele asumate la Istanbul în 2004 de către membri Alianţei, a
întărit României rolul de furnizor de securitate regională şi globală, şi a
înscris-o, alături de statele membre ale NATO, în campania împotriva terorismului. Aceasta a impus generarea de noi procese de restructurare şi reformă a
întregului organism militar, amplu şi complex, în scopul realizării unor structuri de forţe moderne, mai reduse numeric, profesionalizate, echipate adecvat,
dotate cu echipamente şi tehnică de luptă moderne, dislocabile, interoperabile, cu o capacitate de autosusţinere şi de protecţie multidimensională şi având
o componentă de comandă şi control flexibilă, care să asigure rapiditate în
procesul de luare a deciziilor. Pentru implementarea acestor procese s-au
identificat dimensiunile reformei ca fiind una conceptuală, structurală, acţional-funcţională şi infrastructurală şi s-au concretizat planurile de reformă, în
2005, într-o primă formă a Strategiei de transformare a Armatei României,
actualizată în anul 2007. Aceasta reprezintă viziunea pe termen mediu şi lung
privind dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României pentru a
participa la operaţiile viitoare.
Bazat pe inovaţie şi modernizare, procesul de transformare „presupune
remodelarea forţelor armate în conformitate cu noile caracteristici ale mediumai, 2011
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lui de securitate, implică modernizarea infrastructurii militare, îmbunătăţirea
metodelor şi practicilor de management a resurselor pentru apărare, îmbunătăţirea eficienţei sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare,
reducerea mărimii forţelor, trecerea de la planificarea bazată pe ameninţări, la
cea bazată pe capabilităţi”6.
În baza Planului de implementare a Strategiei de transformare a Armatei
României sunt stabilite obiectivele, reperele temporale şi etapizarea, responsabilităţile, precum şi măsurile de asigurare cu resurse necesare implementării obiectivelor transformării.
Strategia stabileşte principiile directoare şi principalele obiective ce trebuie realizate, în trei etape distincte, în perioada 2006-2025, „pentru asigurarea succesului procesului de transformare a Armatei României şi sincronizarea acestuia cu transformarea militară a NATO şi Uniunii Europene”7.
În 2007 a fost finalizată prima etapă a transformării, restructurarea de
bază, în care au fost îndeplinite obiectivele pe termen scurt şi care s-a materializat prin dimensionarea Armatei României în concordanţă cu noile misiuni
ale acesteia şi resursele alocate, fiind promovat şi un nou mod de a concepe
constituirea şi conducerea forţelor pentru participarea la operaţii de stabilitate şi sprijin.
În această etapă s-a reorganizat şi modernizat sistemul de conducere la
nivel strategic şi operativ, a continuat operaţionalizarea structurilor planificate pentru NATO şi UE, s-a reorganizat sistemul logistic întrunit şi s-a implementat serviciul militar bazat pe voluntariat.
În etapa actuală, etapa integrării operaţionale în NATO şi Uniunea
Europeană (2008-2015), vor fi îndeplinite obiectivele pe termen mediu.
Efortul principal va fi concentrat pe continuarea operaţionalizării forţelor destinate NATO şi Uniunii Europene, continuarea achiziţiilor de echipamente noi
şi a programelor majore de înzestrare conform cerinţelor obiectivelor Forţei şi
a Concepţie de înzestrare a Armatei României, reorganizarea învăţământului
militar şi extinderea implementării unor cerinţe de interoperabilitate ale
Obiectivelor Forţei la nivelul unităţilor nedislocabile. Creşterea contribuţiei
cu forţe la Forţa de Răspuns NATO (NRF) şi pentru Uniunea Europeană, ca
cerinţă operaţională viitoare de bază, reprezintă ,,motorul” procesului de
transformare şi ,,punctul de plecare imediat în acest complex şi dificil proces”8.
Extinderea implementării unor cerinţe ale obiectivelor Forţei trebuie să
conducă la dezvoltarea unor capacităţi militare credibile, în măsură să asigu-
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re securitatea şi integritatea teritorială a României şi îndeplinirea angajamentelor militare asumate în cadrul NATO, UE şi altor organizaţii internaţionale,
în concordanţă cu resursele la dispoziţie.
În procesul de dezvoltare al capabilităţilor şi pentru îndeplinirea angajamentelor faţă de NATO şi Uniunea Europeană s-au avut în vedere următoarele domenii principale: „implementarea noii Concepţii de comandă, control,
comunicaţii, calculatoare, informaţii, informatică, supraveghere şi recunoaştere, capabilităţi pentru asigurarea informaţiilor şi cercetare la nivel operativ
şi strategic, capabilităţi de manevră prin creşterea dislocabilităţii forţelor,
capabilităţi de angajare eficace prin derularea unor programe majore de înzestrare şi realizarea de capabilităţi de supravieţuire şi protecţie”9.
Astfel, în primul domeniu menţionat, aflat în diferite stadii de derulare,
s-au iniţiat următoarele programe: puncte de comandă de divizie şi brigăzi,
sistem integrat pentru structurile puse la dispoziţia NATO, sistemul C2 aerian
pentru integrarea în cadrul NATINADS şi în cadrul ACCS, sistemele C3 la
fregatele tip T22R şi 111, sistemul de comunicaţii şi informatică al Forţelor
Navale şi cel de supraveghere şi control la Marea Neagră, SCOMAR.
Sistemul C4I2SR, prin valoarea strategică şi interoperabilă a elementelor
sale componente (sistemele de comandă şi control ale categoriilor de forţe,
sistemul de comandă şi control de nivel strategic (ce include CNMC) şi
Sistemul de supraveghere şi avertizare NBC – SSANBC) se prezintă ca fiind
miezul revoluţiei informaţionale aplicată sistemic organismului militar românesc.
Doctrina sistemelor C4 stabileşte modul de realizare a interoperabilităţii
şi compatibilităţii prin dezvoltarea acestora pentru forţa întrunită şi categoriile de forţe armate şi defineşte arhitectura, standardele şi măsurile privind
funcţionarea sistemelor. Realizarea conducerii forţelor impune existenţa unui
sistem C4I2SR integrat, la toate eşaloanele. Acesta trebuie să aibă capabilitatea de a asigura informaţiile acolo unde sunt necesare, în forma corectă şi
instantaneu.
În perspectivă, prin implementarea programului SIIMAN se vor asigura
sisteme informatice moderne, capabile să asiste planificarea resurselor de
apărare, managementul activităţilor curente şi a celor de criză, precum şi ca
suport decizional pentru aceste activităţi.
În cel de al doilea domeniu, procesul de dezvoltare al capabilităţilor se
realizează prin implementarea sistemelor SINCER, GISSINT, SIGINT, SIBDRE şi HUMINT. Prezenţa acestor structuri în teatrele de operaţii, într-o
mai, 2011
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formă integrată, „a constituit noutatea cu care Armata României a contribuit
la eficientizarea acţiunilor forţelor NATO în aceste teatre”10. Realizarea capabilităţilor naţionale în domeniul HUMINT au cunoscut o încununare în procesul lor de modernizare, prin inaugurarea la Oradea, în primăvara anului
2010, a Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT. Centrul fiind
pus la dispoziţia statelor membre NATO pentru a-şi pregăti personalul în
domeniu, confirmă încrederea şi prestigiul de care se bucură Armata
României în rândul statelor aliate, în ceea ce priveşte capabilităţile sale în
domeniul HUMINT.
Pentru creşterea dislocabilităţii forţelor se au în vedere următoarele capabilităţi: asigurarea nevoilor de transport aerian strategic cu aeronavele C-130
din dotare şi prin participarea la iniţiativa C-17 – SAC, şi completarea cu
avioane C-27J SPARTAN şi elicoptere IAR-330 PUMA modernizate.
Prin derularea programelor majore de înzestrare şi a celor de modernizare a înzestrării se urmăresc realizarea capabilităţilor eficace care potrivit
Concepţiei de înzestrare cu sisteme şi echipamente majore a Armatei
României în perioada 2006-2025, trebuie să fie compatibile şi interoperabile
cu armatele aliate sau partenere. Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza
succesiv, ponderea majoră a achiziţiilor şi înzestrării cu tehnică şi echipamente militare noi urmând a se derula în etapa integrării tehnice depline în NATO
şi Uniunea Europeană (2016-2025).
Cadrul general al concepţiei statuează principiile şi metodele privind
politica Ministerului Apărării Naţionale de realizare a programelor de înzestrare şi modernizare a Armatei României pe termen scurt, mediu şi lung, în
acord cu principiile şi prevederile stabilite prin „Strategia de Transformare a
Armatei României” şi „Directiva de Planificare a Apărării”, pentru îndeplinirea Obiectivelor Forţei (FGS), respectării contribuţiei la Forţa de Răspuns a
NATO (NARF) în contextul Angajamentelor de la Praga privind
Capabilităţile (PCC), precum şi al angajamentelor privind contribuţia cu forţe
şi capabilităţi pentru Uniunea Europeană.
În condiţiile constrângerilor bugetare, în baza Sistemului de planificare,
programare, bugetare şi evaluare a forţelor, activităţilor şi resurselor în Forţele
Terestre, în perioada următoare, măsurile aplicate vor urmări în principal constituirea, modernizarea şi pregătirea forţelor, în raport cu misiunile ce le sunt
stabilite şi resursele aflate la dispoziţie. Implementarea structurii de forţe se
va realiza în conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru continuarea
procesului de restructurare şi modernizare a armatei României.
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Alocarea resurselor bugetare la nivelul fiecărui program de înzestrare se
va face cu prioritate pentru activităţile destinate operaţionalizării forţelor destinate teatrelor de operaţii şi finanţării achiziţiilor pentru echipamentele necesare realizării obiectivelor Forţei.
Se va pune accent pe finalizarea modernizării maşinii de luptă a infanteriei MLI 84M JDERUL, a sistemelor LAROM şi derularea achiziţiilor pentru finalizarea dotării unei structuri de nivel batalion cu transportoare blindate 8x8, PIRANHA III C. De asemenea, o atenţie deosebită se va acorda iniţierii şi derulării programelor de înzestrare de importanţă strategică.
Privind iniţierea de noi programe de înzestrare, prioritare sunt:
„Platforme de transport multifuncţionale pe roţi”, „Punct de comandă tip divizie”, „Autoturisme de teren blindate şi neblindate” şi programul
„Transportoare blindate pentru trupe”.
Implementarea strategiei logistice a Armatei României, modernizarea şi
achiziţia coordonată de echipamente au în vedere următoarele direcţii de
acţiune: continuarea derulării programelor de modernizare şi achiziţii menită
să micşoreze actualele decalaje de performanţă şi încadrarea în standardele
impuse de statele membre, dezvoltarea sistemelor integrate de comunicaţii şi
informatică în condiţii de INFOSEC maxime, asigurarea unor sisteme performante pentru sprijinul de luptă al forţelor şi înzestrarea cu mijloace de supravieţuire şi protecţie care să asigure limitarea efectelor folosirii armelor convenţionale, CBRN sau teroriste, dezvoltarea sistemului de management a spaţiului aerian şi maritim, implementarea şi dezvoltarea capabilităţilor de sprijin logistic al forţelor şi asigurarea capabilităţilor necesare susţinerii structurilor în operaţii cu echipamente şi materiale în cantităţile necesare şi în timp
optim. Participarea la programele NATO şi cooperarea cu ţările membre ale
acestei alianţe vor fi necesare pentru dezvoltarea industriei naţionale de apărare. Crearea unui sistem logistic modern, integrat, cu o mare mobilitate, care
să asigure logistica oportun, în locul şi-n volumul necesar, este cerinţa fundamentală în acest domeniu al transformării.
În domeniul resurselor umane, obiectivele procesului de transformare se
concretizează în realizarea unui management modern, performant al resurselor profesionalizate ale apărării, în scopul asigurării interoperabilităţii, menţinerii competitivităţii instituţiei militare, creşterea gradului de adecvare a calităţii personalului la misiunile specifice şi amplificarea capacităţii de reacţie
sistemică la solicitările mediului creat. Procesul urmăreşte în principal restructurarea efectivelor pe categorii de personal, modernizarea managementului resurselor umane şi remodelarea învăţământului militar.
mai, 2011

63

Transformarea forţelor terestre

Dinamica de personal va fi realizată în funcţie de evoluţia structurii de
forţe şi a nevoilor de încadrare. Se va urmări realizarea unei proiecţii adecvate a dinamicii absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ şi se va continua perfecţionarea managementului resurselor umane prin implementarea
sistemului de management al carierei individuale şi structura pe grade, în sistem piramidal, a funcţiilor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. Încadrarea
cu personal a structurilor destinate NATO, UE şi iniţiativelor regionale se va
face corespunzător angajamentelor asumate.
Evoluţia mediului internaţional de securitate în ultimul deceniu imprimă
procesului general de transformare militară la nivelul organismelor euroatlantice şi al statelor membre un nou ritm, alert, care necesită schimbări esenţiale în ceea ce priveşte doctrinele şi procedurile de instruire, structurile organizatorice ale forţelor şi achiziţia noilor echipamente militare.
Concentrarea eforturilor, a resurselor financiare şi umane în vederea realizării tuturor capabilităţilor prevăzute în obiectivele Forţei şi îndeplinirii responsabilităţilor în cadrul NATO şi Uniunii Europene în următoarea etapă de
transformare a Armatei României va determina un complex proces de modernizare a înzestrării cu echipamente noi pentru realizarea interoperabilităţii şi
interschimbabilităţii depline cu armatele ţărilor membre NATO şi ale Uniunii
Europene.
Pentru realizarea şi dezvoltarea unor capabilităţi credibile, derularea activităţilor specifice acestui proces vor fi focalizate în esenţă în următoarele
domenii principale: personal, doctrină, organizare structurală, echipamente,
nivel de operativitate şi capacitate de dislocare, planificarea resurselor.
Optimizarea structurii de forţe, realizarea unei concordanţe depline între
organizarea acestora şi misiunile de luptă stabilite, menţinerea unităţilor operaţionalizate, certificate şi afirmate NATO la nivelul standardelor specifice
acceptate trebuie să devină principala preocupare în evoluţia organismului
militar românesc iar modernizarea acestuia joacă un rol esenţial în canalizarea eforturilor, în principal, pentru realizarea minimului de capabilităţi necesare îndeplinirii angajamentelor internaţionale asumate.
Firesc, acest proces nu se va încheia în 2025, ci va continua în permanenţă, pentru a menţine ritmul de adaptare a armatei la schimbările continue
ale mediului de securitate şi de a întări poziţia României ca generator de stabilitate regională.
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Mentalul colectiv vis-a-vis
de însuşirile integrate în
profilul psihologic
al luptătorului din
domeniul militar
MAIOR MARIUS NIŢULESCU*

Abstract
Over time, the fighter's profile has evolved in close contact and
in accordance with the principles and tenets of society. Refining the
ideal profile, the fighter suitable to perform tasks with maximum efficiency and received in a short time, was done both because of the conclusions of the various military actions and as a result of the application of modern principles, universal, but in a specific Romanian fund.
What today is called the ideal warrior, warrior elite is largely the
answer that the Romanian army, the society gives him a possible challenge to a possible conflict that meets the characteristics and realities
in the entire world.
Cuvinte-cheie: profilul luptătorului, pregătire psihică, elită.

e-a lungul timpului, profilul luptătorului a evoluat în strânsă legătură şi în concordanţă cu principiile şi dogmele societăţii.
Rafinarea profilului ideal, al luptătorului pretabil a-şi îndeplini misiunile primite cu maxim de randament şi într-un timp cât mai scurt, s-a realizat atât ca

D

* Statul Major General
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urmare a concluziilor rezultate în urma diferitelor acţiuni militare, cât şi ca
urmare a aplicării unor principii moderne, universale, dar într-un specific şi pe
un fond românesc. Ceea ce se cheamă astăzi luptător ideal, luptător de elită,
reprezintă, în mare măsură, răspunsul pe care armata română, societatea, îl dă
unei posibile provocări, unui posibil conflict ce întruneşte caracteristicile şi
realităţile existente pe plan mondial.
Făcând o scurtă incursiune istorică în timp, radiografiind mentalul colectiv românesc, am constatat că profilul psihologic al militarului luptător a
generat numeroase modele în viaţa socială şi umană. De exemplu, încă din
perioada medievală, spiritul ostăşesc impunea două modele psihosociologice
şi culturale fundamentale:
a) Modelul individual de viaţă, ca fiind voinicul caracterizat prin curaj,
barbăţie, hotărâre etc;
b) Modelul de status social, ca fiind viteazul definit prin spirit de sacrificiu, fapte de arme, devotament loialitate, bun conducător.
Tot aşa, scriind despre luptătorii lui Ştefan cel Mare, medicul veneţian
Mateo Muriano în „Călători străini”, vol.1, p.149, arată că aceştia sunt „bărbaţi viteji, ageri şi nu făcuţi să stea pe perne, ci la război, pe câmpul de luptă”.
Desprindem de aici unele trăsături psihologice definitorii modelului de luptător reclamat de veacul al XV-lea. Neîndoielnic, aceste calităţi psihofizice erau
formate şi cultivate în taberele de instrucţie organizate înaintea unei bătălii,
dar mai ales în întrecerile voiniceşti specifice satului românesc. Elemente de
pregătire psihologică se regăsesc, de asemenea, într-o formă plastică şi specifică epocii, în minunatele fragmente din „Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Teodosie”, care educându-şi urmaşul îl sfătuieşte: „Să-ţi strângi
mintea cea bărbătească în cap, să nu ţi se clătească mintea ca trestia când o
bate vântul, că mintea este steagul trupului, şi pân stă steagul la război este
războiul acela nebiruit şi nepierdut, iar dacă va cădea steagul, războiul este
biruit şi nu ştie unul pe altul cum piere”.
Secolul al XVI-lea reprezintă o etapă de adânci prefaceri în organizarea
militară a poporului român. Aceasta se asociază cu un nou mod de a gândi
pregătirea pentru luptă sub aspectul instruirii, al calificării trupelor. Din partea luptătorilor se cereau eforturi fizice şi psihice deosebite, tenacitate şi pricepere; din partea comandanţilor se cerea măiestrie, fermitate, capacitate de
concepţie ridicată, motivare. Pentru această perioadă, calităţile de luptător se
regăsesc în persoana voievodului Mihai Viteazu, despre care cronicile ne vorbesc ca fiind „soldat aspru şi neîmblânzit, dar foarte viteaz ….. om gata de
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luptă…. vitejia sa, abilitatea sa politică, perseverenţa sa mai presus de orice
încercare… au sfârşit prin a-i asigura succese strălucite şi reuşită de a reuni
sub sceptrul său toată populaţia din vechea Dacie…. Devenind stăpân al întregului neam românesc”.
Lucrarea monografică de excepţională valoare documentară scrisă de
Dimitrie Cantemir în 1716, la cererea Academiei din Berlin, ne oferă detalii
semnificative privind tradiţiile şi obiceiurile neamului românesc, din perspectiva geografică, politică, administrativă, lingvistică, etnografică şi folclorică,
din care putem desprinde, nuanţările de rigoare, suficiente concluzii referitoare la aspectele de ordin psihosocial şi cultural cu incidenţă asupra dimensiunii umane a mediului militar al timpului1: „moldovenii trag foarte bine cu
săgeata, ştiu să arunce chiar şi suliţa, dar treabă mai bună au făcut întotdeauna cu sabia… cu învinşii sunt când blânzi, când cruzi, după cum îi îndeamnă
firea lor nestatornică…. sunt buni oşteni…. cred că fiecărui om i-a fost dat
de mai înainte scris de Dumnezeu ziua morţii şi că nimeni nu poate să moară
nici să piară în război, dacă sorocul nu s-a îndeplinit; aceasta le dă atâta curaj,
încât uneori se reped ca turbaţii asupra duşmanului…”.
Problema pregătirii psihice pentru luptă a militarilor reprezintă, dintotdeauna, o preocupare majoră a comandanţilor de oşti. Dar abordarea acestui
subiect peren al managementului luptei în general a evoluat de la empiric la
ştiinţific, el încadrându-se, de la caz la caz, fie într-o cultură „minoră”, fie
într-o cultură „majoră” pentru cadrul antropologic şi psihosociocultural al
dezvoltării unei naţiuni. Dar totdeauna, indiferent cum s-ar prezenta lucrurile,
ceea ce traversează timpul este matricea spirituală a poporului român, care şia adus contribuţia, cu specific tradiţional, la dezvoltarea psihologiei, a pedagogiei şi sociologiei militare.
Etapa modernă a pregătirii psihomorale pentru luptă începe o dată cu
reformele lui A. I. Cuza. De fapt, evoluţia gândirii militare, sub toate aspectele sale (doctrinar, operativ-strategic, tactic, tehnic, logistic, medical, psihosociologic etc) este simultană şi complementară demersurilor filosofiei sociale
de la care îşi trage seva şi pe care o înnobilează. Pentru filosofia socială românească, întreg secolulul al XIX-lea apare ca un secol al mesianismului
(Ungureanu, 1987), în contextul socioeconomic, geopolitic şi istorico-cultural
al desăvârşirii fiinţei naţionale. Numai privind interdisciplinar vom înţelege
evoluţia conceptelor şi abordărilor teoretico-metodologice, praxiologice şi
axiologice ale educaţiei şi instrucţiei armatei pentru confruntările militare la
care România a fost parte.
mai, 2011

69

Transformarea forţelor terestre

Mesianismul utopic (I.H.Rădulescu), tehnocrat (Ion Ghica şi Nicolae
Ţuţu), revoluţionar (Nicolae Bălcescu) şi ideologic (Mihai Eminescu) vor
fundamenta idealul naţional de unire şi dreptate socială şi naţională, visul şi
truda de veacuri a românilor, care se vor constitui ca motivaţii supreme şi
obiective fundamentale şi ale armatei române.
Analizând cele prezentate până acum pot afirma că pregătirea militarului
român s-a făcut prin permanenta conectare a comandanţilor militari români la
spiritualitatea românească şi, în acelaşi timp, la cea europeană şi mondială.
Acest lucru este vizibil pentru fiecare dintre etapele istorice la care am făcut
referire.
Perioada care a precedat şi cea care a succedat războiul de independenţă
a adus date noi cu privire la dezvoltarea armelor şi serviciilor, a pregătirii
militarilor pentru luptă. Armata română continua să fie animată de asigurarea
independenţei naţionale depline. Un obiectiv prioritar al planurilor strategice
de pregătire a oştirii de război l-a reprezentat şi starea psihomorală a efectivelor. Instrucţia şi educaţia desfăşurate pe baze moderne au asigurat formarea şi
devoltarea calităţilor fizice şi psihice alte ostaşilor români, care s-au acoperit
de glorie în bătălii cunoscute, ca cele de la Griviţa, Rahova, Plevna, Smârdan
ş.a.. Trăsături psihice precum abnegaţia, bărbăţia soldatului român se aflau la
loc de cinste şi explicau victoriile repurtate.
Una dintre concluziile desprinse în urma Războiului de Independenţă a
fost aceea că instrucţia şi educaţia, pregătirea militară trebuie să fie desfăşurate pe baze moderne cu scop de a asigura formarea şi dezvoltarea calităţilor
psihice şi fizice, necesitatea unui organ care să se ocupe de acestea şi întocmirea planurilor operativ-strategice în eventualitatea unui conflict armat. Între
obiectivele prioritare, impuse de arta şi ştiinţa militară a epocii respective, un
loc bine definit îl are pregătirea psihomorală a trupelor, care îşi propune să
dezvolte şi să menţină în rândul armatei elemente psihocomportamentale definitorii precum bărbăţia, vigoarea, energia, curajul, vitejia, disciplina, capacitatea organizatorică, pregătirea tactică şi strategică, pentru a fi în măsură să
facă faţă vicisitudinilor unui război.
Se poate aprecia că această perioadă, între altele, pune piatra de temelie
a şcolii româneşti moderne de artă şi ştiinţă militară, care se fundamentează
pe bogata noastră tradiţie, dar şi pe gândirea militară de pretutindeni. Acum
apare cel mai vizibil, schema-cadru a unei ipotetice psihograme a luptătorului
militar. Specialiştii, acum, insistă pe partea morală a pregătirii militarilor, a
carierei acestora. Se afirmă că aceasta este partea sublimă „care înalţă inimi-
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le, care dă tăria indispensabilă în familia militară şi care formează dintr-o
armată naţională ca a noastră, o adevărată familie de elită a naţiunii”
(Brătianu2, 1905, p.22).
Spectrul războiului îl determină pe generalul C. N. Hârjeu să afirme că
„Educaţiunea fizică, educaţiunea intelectuală şi educaţiunea morală, conduse
în mod armonic, constituie rostul educaţiunii omului” (Hârjeu3, 1905, p.117),
aşa cum le-a conceput acesta în studiul său de organizare, psihologie şi
instrucţie militară.
Necesitatea instrucţiei şi educaţiei în formarea cetăţeanului moral şi fizic
a constituit un obiectiv prioritar al întregului sistem de pregătire militară
reclamat de imperativele timpului. În aceste momente, s-a impus, mai mult ca
oricând, educarea poporului în spiritul militar, iar a fiecărui om, în mod individual, pe baza principiilor luptei armate şi a unei lucide şi sănătoase cercetări a situaţiei politico-militare regionale şi mondiale. Specialiştii militari ai
timpului (Goruneanu4, 1910, p.10) au afirmat că: „Dacă n-ar trebui să studiem
decât psihologia războiului ruso-japonez şi tot ar fi suficient a se vedea clar
importanţa capitală a dezvoltării facultăţilor sufleteşti şi spiritului militar ca
să avem existenţa asigurată”.
Întreaga activitate de instruire este astfel realizată încât fiecare militar să
„aibă mai ales gimnastica corpului făcută pe rezistenţă, iar a minţii pe atenţie,
iniţiativă, ascultare şi dreapta judecată”. Rolul intuiţiei militare este acela de
a „forma caractere, de a forma minţi sănătoase în corpuri sănătoase, de a
forma oameni de inimă, oameni de ordine, cu dor de ţară, gata la orice sacrificiu şi pregătiţi pentru cerinţele impuse războiului…”.
Deşi, în perioada analizată, psihologia nu este altceva decât o ştiinţă în
formare, gânditorii militari i-au înţeles rosturile teoretice şi practice, valorile
sale ineluctabile, astfel că (State, 1895, p.68, citat de M. Zlate5) „Psihologia
pune pe om în stare a înţelege voinţa când şi întrucât este cineva liber; ea ne
lămureşte ce va să zică plăcere sau durere, cum se produc aceste stări ale
sufletului şi cum se pot stăpâni şi îndura; în fine, aceste două elemente ale
filosofiei merg paralel în cercetările şi deducţiunile lor”.
Psihologia militară şi, în cadrul acesteia, formarea şi educarea militarilor
în spiritul luptei, a constituit un domeniu esenţial al activităţii militare.
„Puterile sufleteşti (Sturza, 1904, p.11, citat de Al. Roşca6), care ne interesează mai îndeosebi în această privinţă sunt următoarele: atenţiunea (băgarea de
seamă, luarea aminte), imaginaţiunea (închipuirea, fantazia), memoria (puterea de a ţine minte), priceperea sau judecata, voinţa”. Este de prisos a se face
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vreun comentariu faţă de aceste procese şi fenomene psihice, atât de bine
intuite ca esenţiale în pregătirea psihică pentru luptă a trupelor de către specialiştii militari ai începutului de secol XX.
Întrebări esenţiale asupra organismului militar au frământat minţile iscoditoare ale generaţiei de militari care s-au jertfit în Primul Război Mondial.
Relaţia behavioristă stimul-răspuns, trup-suflet, fizic-psihic a fost o preocupare a specialiştilor militari ai acelui timp. Aceştia au înţeles că forţele trupeşti
se instruiesc prin gimnastică, tragere, marşuri şi oboseli de tot felul, iar forţele sufleteşti prin captarea şi dezvoltarea sentimentelor de supunere, jertfă,
vitejie, energie, patriotism, voinţă şi caracter.
Încercând să dea un răspuns la întrebarea „Care sunt calităţile ce măresc
valoarea trupelor?”, un specialist militar (Georgescu, 1907, p.7, 57, 65, citat
de Al. Roşca) considera că acestea sunt „calităţi sufleteşti, pentru a avea tăria
să ducă toate oboselile şi lipsurile din timp de război. Ca în momentele grele
să reziste până la moarte, decât să părăsească drapelul”. Totodată, încercând
să ne convingă că este la curent cu elementele esenţiale ale psihologiei freudiene, autorul se preocupă şi de lămurirea unor probleme de asistenţă psihologică şi psihoterapie militară: „Ce este igiena sufletului? Observarea regulilor care ne pune la adăpostul boalelor sufleteşti. Sufletul ca şi trupul are boalele sale. Aceste boli sunt numeroase şi fac mai mult rău omenirii chiar decât
boalele trupeşti. Ura, invidia, dragostea prea mare de sine însuşi, violenţa,
lenea, nepăsarea, lipsa de ordine, sgârcenia şi risipa etc.”.
Considerăm că rezolvarea unor probleme de ordin psihologic în instruirea şi educarea trupelor, alături de celelalte categorii de pregătire pentru luptă,
au asigurat premisele comportărilor de bravură ale armatei române pe toată
perioada Primului Război Mondial.
Concluziile şi învăţămintele rezultate la sfârşitul primei conflagraţii
mondiale au ridicat suficiente ipoteze cu privire la rolul şi importanţa pregătirii psihologice a armatei române. Reconsiderările teoretice şi abordările
pragmatice ale instruirii şi educării trupelor nu au întârziat să apară. Pregătirea
psihosociologică pentru luptă a oştirii române intră într-o nouă perioadă deschisă de generoasele auspicii ale constituirii ca ştiinţe autonome ale psihologiei şi sociologiei.
Conducătorii militari ai timpului pun în aplicare principiile de bază ale
disciplinelor socio-umane, particularizate la specificul armatei române.
Considerând educaţia ostăşească o categorie specială de pregătire, realizabilă
în diferite forme şi metode, directivele militare precizau că: „Ofiţerii vor avea
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mereu în vedere că numai disciplina sufletelor, pornită din iubire şi convingere, rezistă pe câmpul de luptă, pe când disciplina teroristă, menţinută prin frica
de pedeapsă, se spulberă la prima lovitură de tun”. Militarul este educator,
cunoscător şi conducător de suflete, capabil să ia hotărâri clare, să dea ordine
scurte.
Acum, psihologii militari introduc în regulamentele specifice ale timpului elemente de prim-ordin ale psihologiei experimentale şi psihodiagnosticului. Se naşte ideea, potrivit căreia, o etapă esenţială în formarea luptătorilor o
constituie selecţionarea tinerilor pentru diferite categorii de genuri de armă,
care să satisfacă cerinţele rezultate în urma întocmirii în armată a monografiilor profesionale (Zapan7, 1945, p.56-76). Un exemplu mai amplu poate fi edificator în acest sens. Astfel, Directiva referitoare la Marina Regală, stipulează că „Marina nu este o armă, ci este o armată, care are în compunerea ei mai
multe arme, fiecare având felul ei propriu de luptă”.
Având o tehnicitate pronunţată şi un mediu specific, marina solicită
cunoştinţe şi calităţi psihice şi fizice dezvoltate.
„Marinarului i se cere să dea dovadă:
– de un fizic robust, cu simţuri bine dezvoltate, cu muşchii şi nervii în
măsură oricând a face faţă nu numai greutăţilor obişnuite ale luptei, ci şi elementelor naturale dezlănţuite;
– cu cunoştinţe profesionale duse până la automatism, în domenii cât mai
variate, spre a putea acţiona prompt şi sigur în împrejurimi când judecata refuză să mai acţioneze. Către această capacitate de a acţiona, instantanee, trebuie să ducă eforturile depuse de comandanţi în formarea subalternilor lor;
– de un caracter ferm şi tare, pentru ca, atunci când situaţia o cere, să se
poată învinge pe el însuşi, să învingă forţele naturii şi să stăpânească pe ceilalţi oameni;
– de o disciplină severă şi mai ales conştientă, bazată pe simţul responsabilităţii. El trebuie să ştie că viaţa navei şi a camarazilor săi depinde de
lucrul bine făcut, de preciziunea cu care a fost executat şi de repeziciunea cu
care a luat hotărârea.
De aceea, în selecţionarea oamenilor de la bord, trebuie să se pună o
deosebită atenţie, iar în cursul instrucţiei lor, personalul instructor de la toate
unităţile de marină va căuta să urmărească şi să dezvolte însuşirile şi aptitudinile de mai sus, acesta pentru întregul personal al marinei”.
Pentru a avea o imagine cât mai cuprinzătoare a calităţilor solicitate în
cadrul diferitelor genuri de armă, prezentăm mai jos principalele criterii ce se
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aveau în vedere la selecţionarea tinerilor pentru unele specialităţi militare.
Aceste criterii reprezentau, totodată, obiectivele prioritare ale pregătirii psihomorale a trupelor, cu multiple conotaţii pentru armata română în calitatea ei
de sistem social deschis şi autoreglabil, supus permanent perfecţionării şi integrării modernităţii educaţionale.
La noi, în anii 1943-1944, Laboratorul de Psihologie al Universităţii din
Bucureşti, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, a efectuat un examen
somato-psihic asupra tuturor elevilor şcolilor militare de ofiţeri activi şi de
rezervă, în vederea precizării valorii biologice şi vocaţionale a celor care urmau să devină cadre militare.
Rezultatul anchetelor a fost concretizat în analiza însuşirilor necesare ofiţerului
combatant, care prezentau următoarea ierarhizare:
1. Îndrăzneală, curaj, combativitate;
2. Om de nădejde în misiuni;
3. Hotărâre rapidă, spontaneitate;
4. Tărie de caracter;
5. Devotament;
6. Aptitudini de educator.
Misiunile luptătorilor de elită sunt complexe şi foarte multe dintre ele se realizează
în afara controlului conştient analitic. Acest lucru este posibil prin intermediul deprinderilor foarte bine puse la punct - transformate în priceperi şi abilităţi - pe care şi le formează prin antrenamente complexe şi îndelungate. Deprinderile le asigură rapiditate şi precizie în acţiunile monotone (echiparea şi dezechiparea, montarea şi demontarea armamentului din dotare etc.), iar priceperile le permit să se comporte cu flexibilitate în situaţii noi.
În formarea deprinderilor luptătorilor şi, mai ales în desfăşurarea eficientă a acţiunilor lor specifice, un rol însemnat îl are dezvoltarea superioară a atenţiei. Ea le permite
să recepţioneze rapid şi prompt informaţiile de pe câmpul de luptă, ceea ce creează premisa foarte utilă a prelucrării şi interpretării lor eficiente. Angajaţi în misiuni deosebit de
riscante, ei trebuie să dovedească o bună mobilitate a gândirii, rapiditate de analiză şi sinteză, capacitate eficientă de sistematizare şi clasificare şi, în ultimul rând, uşurinţă în combinarea cunoştinţelor anterioare şi în rezolvarea problemelor care apar.
Inteligenţa acestor luptători se situează deasupra mediei, chiar dacă, la prima
vedere, o asemenea condiţie ar putea părea exagerată. Inteligenţa le garantează „descurcarea” în cazul unor situaţii complicate, ieşirea din situaţii de criză
sau anticiparea, cu un pas înaintea adversarului, a soluţiei celei mai bune de
obţinere a superiorităţii în luptă şi a victoriei.
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Un luptător de elită nu poate să atingă performanţe ridicate şi să reziste
în această profesie dacă nu dispune de nişte aptitudini speciale. Se fac referiri
la acele aptitudini simple de genul aprecierii rapide şi corecte a distanţelor,
reamintirii precise a figurilor umane etc., sau la cele generale, de tipul inteligenţei, spiritului de observaţie, creativităţii. Toate acestea, şi multe altele,
ajung să fie integrate armonios în personalitatea luptătorului prin conştientizare, antrenament şi ajustare, ceea ce, în final, duce la conturarea unei aptitudini generice, specifice, foarte apreciată de luptători: disciplina profesională. Ea sintetizează într-o bună măsură aptitudinile caracteristice, dublate de
trăsăturile de caracter. Este evident că într-o asemenea profesie dificilă şi periculoasă rezistă doar cei atraşi puternic în direcţia aventurii, a riscului şi care
dovedesc aptitudini bine conturate şi adaptate cerinţelor profesiei.
Într-un domeniu dur, solicitant şi aflat, de multe ori, la limita dintre legal
şi ilegal, dintre moral şi imoral, este nevoie de: loialitate, seriozitate, integritate, curaj, stăpânire de sine, echilibru psihic, stabilitate emoţională, conştiinciozitate, încredere în forţele proprii, altruism, camaraderie, spirit
de echipă.
Există o latură foarte importantă a profilului psihologic al luptătorului de
elită, care îşi spune cuvântul şi din punct de vedere al construirii propriului
caracter. Aceasta se numeşte voinţă. Încă de la selecţie, calităţile volitive ale
luptătorilor sunt testate prin exerciţii destul de solicitante.
Prin construirea unei voinţe puternice, luptătorii sunt capabili să-şi ia în
stăpânire propriile emoţii, să-şi controleze atitudinile şi să acţioneze cu maximă eficienţă în cele mai dificile condiţii de luptă.
În mod normal, comportamentul militarilor obişnuiţi, aflaţi în situaţii
limită, poate fi cuantificat astfel: 10-15% îşi păstrează capacitatea acţională,
70-80% au o capacitate de luptă limitată, iar 10% sunt, practic, paralizaţi sau
acţionează haotic. Fiecare luptător este, obligatoriu, condiţionat la depăşirea
factorilor de stres care incapacitează performanţa militară, fiind capabil să
surmonteze teama de necunoscut, aşteptarea, o ameninţare instantanee, un
atac prin surprindere, putând să facă faţă responsabilităţii faţă de el însuşi şi
faţă de camarazi, să reziste la fluctuaţiile de temperatură şi la nesiguranţa
inhibitoare, reuşind să depăşească obsesia că ratarea victoriei poate
însemna durere, moarte sau dezonoare.
Pe baza celor arătate până acum, pot afirma că dintotdeauna în spectrul
pregătirii militare române au fost centrate deopotrivă „mâna şi capul”, „min-
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tea şi inima”. În acest context, la o privire atentă, putem observa că inteligenţa emoţională îşi face simţită prezenţa printr-un număr mare de caracteristici
proprii acesteia.

NOTE:
1 Dimitrie Cantemir, „Descrierea Moldovei”, Editura Academiei RSR, Bucureşti,
1973.
2 Brătianu, V., „Scrieri şi cuvântări”, vol.1, Bucureşti, Imprimeriile
Independenţa, 1937.
3 Hârjeu, C., „Pregătirea armatei pentru război”, Bucureşti, 1905.
4 Goruneanu, „Instrucţie şi Educaţie Militară în şcoalele de toate gradele”,
Bucureşti, Tipografia Institutului de Arte Grafice Eminescu, 1910.
5 Zlate, M., „Fundamentele psihologiei”, vol. II, Editura Hyperion XX, Bucureşti,
1991.
6 Alexandru Roşca, „Tehnica psihologiei experimentale şi practice”, Cluj, 1947.
7 ZAPAN, Gh., „Cunoaşterea personalităţii semenilor”, Editura Militară,
Bucureşti, reeditată, 1992.
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(urmare din nr. 1/ 2011)
uarea deciziei este produsul analizei situaţiei operaţionale comune
recunoscute pentru a determina diagrama de relaţii între factorii
mediului operaţional (misiune, inamic/forţele de opoziţie, teren şi situaţia
meteorologică, forţele la dispoziţie şi sprijinul acordat acestora, timpul la dis-
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poziţie şi consideraţii civile). Analiza situaţiei operaţionale comune facilitează procesul de luare a deciziei prin identificarea oportunităţilor şi
limitărilor/restricţiilor pentru îndeplinirea misiunilor, forţelor la dispoziţie şi
necesarului de informaţii1.
În acelaşi timp, înţelegerea situaţiei, riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor inamicului/adversarului (atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ)
este întrebuinţată în procesele de comandă şi control în sensul influenţării percepţiilor şi acţiunilor organizaţiilor neguvernamentale sau ale unor instituţii/
organizaţii internaţionale. Aceste informaţii constituie suportul de informaţii
al operaţiei informaţionale – componentă a operaţiei de răspuns la criză.
Pe timpul etapei escaladării crizei, un rol important îl are supravegherea
şi avertizarea timpurie. Componentele sistemului naţional de supraveghere şi
avertizare timpurie sunt: a) supravegherea terestră; b) supravegherea aeriană;
c) supravegherea navală; d) supravegherea electronică; e) supravegherea
CBRN. Forţele terestre participă/execută activităţi specifice supravegherii
electronice, supravegherii CBRN, supravegherii terestre şi supravegherii
aeriene (cu structuri de avioane fără personal la bord etc.). Avertizarea nu este
completă până nu se ia o decizie oportună, iar pentru a fi eficientă avertizarea
trebuie să se realizeze la timp şi să fie predictibilă. Oportunitatea şi acurateţea avertizării sprijină asigurarea necesarului de informaţii pentru luarea deciziei la nivelurile strategic, operativ şi tactic. La un nivel minim, aceasta poate
fi premisa deciziei de a nu acţiona. Orice acţiune poate avea impact asupra
opţiunilor preventive, măsurilor de răspuns la crize, contrasurprinderii sau
contraagresiunii.
Structurile de informaţii militare tip „2” şi elementele ISTAR din structurile de forţe terestre, atât de la nivel operativ cât şi tactic, trebuie să fie în
măsură să supravegheze, să identifice, să monitorizeze şi să transmită factorilor de decizie militari specifici acestor niveluri, indiciile de declanşare a unor
crize interne şi externe în ariile de responsabilitate şi de interes. Aceste informaţii asigură adoptarea în timp util a măsurilor necesare prevenirii situaţiilor
de manifestare a riscurilor şi ameninţărilor de toate tipurile. Obiectul avertizării timpurii îl constituie informaţia prelucrată sub toate aspectele sale: secretă sau nesecretă/publică, codificată sau necodificată, cu caracter civil sau militar, destinată identificării indiciilor unor posibile crize şi/sau conflicte militare, gestionării evoluţiei factorilor de amplificare a riscurilor, pericolelor sau
ameninţărilor. Este ceea ce generic numim superioritatea informaţională, greu
de realizat pe toată perioada ORC, dar esenţială în momentele-cheie de planificare şi executare a acestora.
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Există o diferenţă între avertizarea timpurie şi prevenirea conflictelor.
Astfel, avertizarea timpurie are funcţia de a asigura informaţii procesate pe
baza cărora la nivelul elementelor de comandă-control ale forţelor terestre pot
fi proiectate şi aplicate măsuri preventive pe termen scurt şi mediu şi pentru
care se pot prevedea modalităţi de prevenire a conflictelor pe termen lung.
Prevenirea conflictelor presupune măsuri şi acţiuni pentru a se evita manifestarea riscurilor şi ameninţărilor şi escaladarea disputelor/dezvoltarea efectelor
riscurilor.
Supravegherea la nivelul structurilor forţelor terestre se realizează prin
culegerea informaţiilor prin toate sursele specifice disciplinelor OSINT,
HUMINT, SIGINT, IMINT şi MASINT, fuziunea informaţiilor, analiza şi
diseminarea acestora, gestionarea bazelor de date, protecţia informaţiilor şi
activităţi de instruire.
Structurile forţelor terestre care constituie subsistemul ISTAR (care asigură supravegherea şi avertizarea timpurie) ca parte a sistemului naţional
militar de informaţii, are o componentă de comandă-control, o componentă de
execuţie (care asigură colectarea informaţiilor), componentă proprie de comunicaţii şi informatică - parte a sistemului de comunicaţii şi informatică existent la nivelul fiecărei mari unităţi şi unităţi şi subsistemul logistic. Este necesară o componentă de comunicaţii şi informatică proprie, deoarece acţiunile
structurilor ISTAR preced acţiunea structurilor care asigură prevenirea/managementul crizelor, ceea ce presupune o ridicare a capacităţii operaţionale/operaţionalizare anticipată, cantitatea de informaţii vehiculată este mare, iar vehicularea altor informaţii ar putea genera blocarea componentei de comunicaţii
cu efecte negative majore asupra cunoaşterii situaţiei operaţionale integrate
recunoscute.
Putem aprecia că realizarea superiorităţii/avantajului informaţional în
ORC are ca efect reducerea duratei ciclului informaţional şi o
superioritate/dominaţie decizională, generează o putere de luptă crescută prin
conectarea în reţea a senzorilor, factorilor de decizie şi sistemelor de armament. Se realizează o imagine de ansamblu sau partajată a situaţiei, o viteză
de comandă-control crescută, un ritm înalt al operaţiilor, letalitate crescută,
viabilitate ridicată şi un grad sporit de sincronizare.
În opinia noastră, scopul superiorităţii informaţionale este de a asigura
dezvoltarea unui alt concept de ORC, care să aibă ca efect dominarea operaţională a spaţiului de confruntare/operaţii. Aceasta se poate realiza prin trei
provocări la adresa superiorităţii operaţionale: a) prelucrarea automată şi
mai, 2011
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transportul informaţiilor; b) cunoaşterea spaţiului de confruntare/operaţii;
c) operaţiile informaţionale, bazate pe o infrastructură informaţională dezvoltată.
Putem aprecia că superioritatea informaţională realizată prin structurile
ISTAR potenţează toţi factorii puterii de luptă a structurilor de forţe terestre,
mult mai pregnant în operaţiile de răspuns la criză. Avantajul/superioritatea
informaţională şi dominaţia/superioritatea decizională reprezintă cheia succesului în operaţiile de răspuns la criză, atât în mediul naţional cât şi multinaţional.

Subsistemul de comunicaţii şi
informatic
Subsistemul de comunicaţii şi informatic reprezintă o cerinţă esenţială a
comenzii şi controlului operaţiilor de răspuns la criză a structurilor de forţe
terestre. Comandanţii trebuie să exercite comanda şi controlul şi în condiţiile dezorganizării subsistemului de comunicaţii şi informatică, ca urmare a
efectelor acţiunilor forţelor ostile, acţiunilor de război electronic executate
de acestea, a deteriorării tehnicii şi echipamentelor majore etc. Subsistemul
de comunicaţii şi informatică are două componente: componenta de comunicaţii şi componenta informatică2.
Componenta informatică pentru asistarea activităţilor de comandă şi
control a operaţiilor de răspuns la criză trebuie să fie dezvoltată, ţinându-se
cont de o serie de restricţii cum sunt: a) implementarea arhitecturii de sisteme deschise şi a standardelor internaţionale agreate; b) utilizarea pe scară
mai mare a pachetelor software comerciale sau dezvoltate local, gata realizate; c) adoptarea modului evolutiv de implementare a subsistemului; respectarea normelor naţionale şi internaţionale în domeniu; d) să asigure o mare
mobilitate, să fie uşor de instalat şi să lucreze în condiţii variate de mediu.
Totodată, componenta de comunicaţii trebuie să asigure servicii de
prelucrare a documentelor (incluzând capacitatea de a crea, edita, combina
şi formata documente), servicii GIS (Geographic Information Sistem), servicii de asistare a procesului de generare şi gestionare a rapoartelor şi sintezelor de orice natură, servicii de mesagerie personală, servicii de calcul,
servicii de securitate a informaţiilor şi gestionare a informaţiilor privind
zona de operaţii.
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Principalele cerinţe pe care apreciem că trebuie să le îndeplinească componenta informatică sunt asigurarea schimbului de informaţii în diferite
forme, procesarea şi gestionarea automată a mesajelor, realizarea managementului de reţea prin funcţii de monitorizare şi control a reţelelor acestora,
facilităţi grafice şi de reţea şi facilităţi multimedia.
Componenta comunicaţii va avea asigurate mijloace radio şi radioreleu
şi de comutaţie automată. Arhitectura componentei de comunicaţii este necesar a avea capacitatea de a suporta comunicaţii de date, voce şi video secretizate şi nesecretizate. Totodată, componenta de comunicaţii trebuie să asigure
capacitatea de extindere printr-o arhitectură de sistem deschisă, să fie modulară şi flexibilă. Dimensiunea componentei şi numărul de mijloace vor fi în
concordanţă cu mărimea structurii pentru care se realizează, tipul misiunilor
şi problemele specifice proiecţiei forţelor în zona de operaţii de răspuns la
criză.
Mijloacele de comutaţie automată trebuie să asigure canale de conducere automatizată a forţelor, mobilitate, siguranţă în exploatare, flexibilitate,
protecţie la perturbaţii electromagnetice, modularitate, interoperabilitate cu
Reţeaua de Transmisiuni Permanentă (RTP), cu reţeaua de telecomunicaţii
naţionale, cu reţelele fixe sau de campanie ale structurilor de forţe cu care se
cooperează sau în subordinea cărora se află.
Având în vedere că structura de comandă-control este variabilă în funcţie de misiune, arhitectura sprijinului de comunicaţii şi informatică, dislocabilă, trebuie adaptată pentru a sprijini aranjamentele de comandă şi control,
bazate pe cerinţele schimburilor de informaţii la nivelurile operativ şi tactic
(cine are nevoie de informaţii, ce fel de informaţii se vehiculează, de unde
sunt primite informaţiile şi cum se face schimbul de informaţii). În cadrul
operaţiilor de răspuns la criză se utilizează sistemele de comunicaţii existente, capabilităţile sistemelor de comunicaţii şi informatică dislocabile, dar şi
alte sisteme la dispoziţie (NATO, BICES etc.).
În opinia noastră comunicaţiile structurilor de forţe terestre trebuie organizate pe trei niveluri: strategic, operativ şi tactic. Comunicaţiile la nivel strategic vor asigura legătura între Statul Major General / Centrul de Conducere
Operaţională şi elementul de comandament/comandamentul dislocabil în aria
de confruntare/operaţii, Statul Major al Forţelor Terestre, elemente ale
comandamentului Componentei Operaţionale Terestre şi alte comandamente/comenzi. Aceste legături se vor caracteriza printr-un volum mare de trafic
de informaţii, asigurarea securităţii legăturilor şi transmiterea în timp real a
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informaţiilor în sprijinul comenzii-controlului şi în sprijinul forţelor.
La nivel operativ, comunicaţiile între Statul Major al Forţelor Terestre/
Comandamentul Componentei Operaţionale Terestre şi marile unităţi/unităţi
din subordine sunt în responsabilitatea comandamentului componentei.
Acestea vor/pot avea acces la serviciile securizate şi nesecurizate ale reţelelor
naţionale, imaginile terestre, maritime şi aeriene, cât şi întrunită recunoscute,
precum şi la sistemele de imagerie şi de date. Transferul de date se face prin
intermediul liniilor naţionale UHF şi SHT SATCOM, comerciale SATCOM,
tactice UHF SATCOM (TACSAT), HF şi U/VHF radio, microunde şi liniile
de comunicaţii terestre, atât comerciale cât şi militare.
La nivel tactic, comunicaţiile şi informatica în cadrul structurilor militare naţionale de forţe terestre se află în responsabilitatea acestora. Structurile
de comunicaţii de nivel tactic în operaţia de răspuns la criză constau, în special, în comunicaţii terestre UHF, VHF sau HF radio, după cum permit condiţiile ariei de confruntare/operaţii şi funcţie de disponibilităţi.

Subsistemul logistic
Subsistemul logistic necesar pentru exercitarea comenzii-controlului
structurilor de forţe terestre la nivel operativ şi tactic cuprinde elemente de
conducere şi de execuţie organizate modular, pe niveluri ierarhice potrivit lanţului de comandă-control ordonat, dimensionate şi adaptate permanent la
misiunile forţelor angajate în operaţii de răspuns la crize pentru care se asigură sprijinul specific, precum şi relaţiile funcţionale care se stabilesc între acestea.
Modul de organizare şi funcţionare a subsistemului logistic se aprobă/
stabileşte prin ordine ale comandanţilor/şefilor structurilor de nivel
operativ/tactic, la propunerea structurilor de specialitate din subordinea acestora.
În cadrul grupului de planificare a operaţiei de răspuns la criză, personalul de sprijin va elabora şi dezvolta arhitectura logistică pentru spaţiul de
angajare, pe baza Directivei de planificare, intenţiei şefului Statului Major
General şi a orientărilor primite de la comandanţii/şefii structurilor de nivel
operativ/tactic (şeful Statului Major al Forţelor Terestre, comandantul
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Componentei Operaţionale Terestre, comandanţii comandamentelor dislocabile, de mari unităţi/unităţi/formaţiuni militare/alte elemente operaţionale
constituite temporar). Pentru aceasta se stabilesc următoarele elemente principale: a) liniile strategice, operative şi tactice de comunicaţii, accesul în spaţiul de angajare şi punctele de intrare, inclusiv la aeroporturile, porturile şi
gările de debarcare; b) bazele intermediare atunci când este cazul; c) posibilităţi de sprijin ale naţiunii-gazdă sau ale contingentelor unor armate aliate; d)
liniile de comunicaţii din spaţiul de angajare.
În baza concluziilor rezultate în urma analizei aspectelor principale ale
arhitecturii logistice la nivelurile operativ şi tactic, personalul logistic şi juridic din structurile de forţe terestre se asigură că există toate aranjamentele
legale pentru iniţierea cererilor de sprijin al naţiunii-gazdă, care includ un
sumar al cerinţelor şi evidenţiază scopul aranjamentelor solicitate.
În cadrul grupei de planificare a operaţiei, personalul logistic elaborează
concepţia logistică la nivel operativ/tactic ca parte componentă a concepţiei
operaţiei terestre sau întrunite (când este cazul). Aceasta cuprinde concepţiile
transportului, sprijinului naţiunii-gazdă, de susţinere logistică şi de mentenanţă, de geniu de infrastructură, de sprijin medical, contractori, resursele umane
şi finanţarea.

Punctele de comandă
Punctele de comandă sunt elementele de suport, fixe sau mobile, organizate, amenajate şi utilate care permit dispunerea personalului şi a echipamentelor majore la dispoziţia comandantului într-un loc sigur, sub o comandă
unică, din care acesta să execute actul de comandă-control asupra structurilor
de forţe în operaţiile de răspuns la criză.
În situaţii de criză, comanda-controlul se execută din puncte de comandă organizate, înzestrate şi dispuse în conformitate cu concepţia de comandăcontrol elaborată la nivel strategic, operativ şi/sau tactic, ca parte a concepţiei
operaţiilor.
La nivelurile operativ şi tactic, în funcţie de mijloacele tehnice şi resursele umane existente şi de specificul misiunilor structurilor de forţe terestre,
se constituie, de regulă, punct de comandă de bază, punct de comandă de
rezervă şi punct de comandă logistic. În anumite situaţii, temporar, se constimai, 2011
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tuie punct de comandă ajutător pentru exercitarea comenzii-controlul structurilor care desfăşoară operaţii pe o direcţie (zonă de angajare), cu caracter de
independenţă, şi punct de comandă înaintat3 pentru exercitarea comenzii-controlului forţelor care în acel moment desfăşoară operaţii decisive pentru îndeplinirea misiunii/atingerea scopurilor propuse/efectelor dorite, planificate.
În punctul de comandă, elementele constitutive ale structurii de comandă-control a forţelor terestre participante la ORC şi mijloacele aferente acestora, vor fi dispuse grupat în centre şi elemente ale diferitelor subsisteme.
Astfel, pot fi organizate centrul de operaţii, centrul de informaţii, centrul de
resurse, centrul de comunicaţii, centrul CIMIC şi elementele de securitate4.
Centrul de decizie este o structură temporară a punctului de comandă, în
cadrul căruia se obţin, centralizează şi analizează informaţiile referitoare la
aria de confruntare/operaţii, în scopul determinării implicaţiilor acestora asupra actului de comandă. Acesta se constituie în componenta cu ajutorul căreia comandantul ia decizia, componentă a actului de comandă-control. Centrul
de decizie are în compunere, de regulă, pe şefii de module din cadrul comandamentului.
Centrul de decizie elaborează principalele probleme ale planificării operaţiei de răspuns la criză, iar activitatea se desfăşoară pe baza concepţiei eşalonului superior (strategic sau operativ) şi a precizărilor comandantului structurii de forţe terestre implicate în ORC.
Centrul de operaţii (la nivel operativ şi tactic) este compus din grupul de
conducere a operaţiei, grupul de planificare a operaţiei (operaţiei întrunite la
nivel operativ, când sunt angajate mai multe categorii de forţe armate), grupul
reprezentanţi, grupul ofiţeri de legătură, grupul situaţii şi grupul informaţii.
Grupul de conducere a ORC asigură comanda-controlul acţiunilor în curs de
desfăşurare, elaborarea şi actualizarea imaginii operaţionale integrate/comune
a ariei de confruntare/operaţii, monitorizarea, supravegherea şi evaluarea
situaţiei curente în scopul avertizării situaţionale a comandantului structurii de
forţe terestre, pentru luarea din timp a deciziei. Grupul de planificare asigură
procesul de planificare a ORC viitoare. În situaţiile de criză, când evenimentul evoluează lent, aceste două grupuri pot fuziona în grupul de conducere şi
planificare.
Grupul reprezentanţi este compus din personal al structurilor cu care se
cooperează (Forţe Navale, Forţe Aeriene, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, alte formaţiuni sau din organizaţii nemilitare care sunt implicate în
managementul crizei).
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Grupul ofiţeri de legătură este compus din ofiţerii destinaţi transmiterii
documentelor de conducere/informare, proveniţi din structurile cu care se
cooperează (Forţe Navale, Forţe Aeriene, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, organizaţii nemilitare implicate în managementul crizei etc.).
Grupul informaţii asigură prezentarea situaţiei operaţionale comune, riscurilor şi ameninţărilor din aria de confruntare/operaţii, centralizează nevoile
de informaţii, le ierarhizează, le transmite la centrul de informaţii şi cooperează cu celelalte elemente din cadrul centrului de operaţii pentru asigurarea
necesarului de informaţii.
Grupul situaţii asigură cunoaşterea continuă a situaţiei şi realizarea
imaginii operaţionale comune asupra ariei de confruntare/operaţii şi a evenimentelor sau incidentelor majore. Acesta este grupul central al fluxului de
informaţii pentru toate rapoartele şi ordinele care intră/ies din centrul de operaţii.
Centrul de informaţii are rolul de a asigura managementul ciclului informaţional în operaţiile de răspuns la criză. Această structură se constituie pentru gestionarea procesului de supraveghere şi avertizare timpurie, sprijină elaborarea avertizării situaţionale prin asigurarea de informaţii procesate, prin
colectarea, fuzionarea, analiza acestora, elaborarea de baze de date şi produse informative destinate planificatorilor. Acest centru are în compunere un
modul comandă-control activităţi ISTAR, un modul fuziune, analiză şi diseminare informaţii, un modul „2X” (HUMINT şi CI), un modul SIGINT şi război electronic şi un modul GEOINT.
În centrul de resurse îşi desfăşoară activitatea modulul personal, modulul logistic şi modulul financiar al comandamentului. Centrul de resurse se
constituie în anumite situaţii în punct de comandă logistic. Personalul acestui
centru asigură expertiza în domeniu şi serviciile în sprijinul operaţiilor de răspuns la criză, şi răspunde de identificarea, implementarea şi susţinerea nevoilor de resurse în cooperare cu actorii militari şi nemilitari participanţi la
gestionarea acestor situaţii.
Centrul de comunicaţii are în compunere personalul modulului comunicaţii şi informatică şi se constituie din ansamblul forţelor şi mijloacelor de
comunicaţii şi informatică din punct de vedere organizatoric, funcţional şi
tehnic sub comandă unică.
Punctele de comandă ale marilor unităţi şi unităţi de forţe terestre, participante la ORC, pot organiza şi alte centre, temporar, în funcţie de caracteristicile
misiunii, obiectivele pe care le urmăreşte operaţia, standardele operaţionale şi
tehnice de interoperabilitate, caracteristicile ariei de confruntare/operaţii etc.
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Procedurile de comandă-control
Procedurile operaţionale, componentă a sistemului de sprijin al comenzii-controlului, reprezintă modalităţi de acţiune pentru executarea activităţilor
de pregătire şi luare a deciziilor, atât la nivel operativ cât şi tactic, care se
bazează pe folosirea unor surse multiple cum sunt doctrinele, manualele, concepţiile şi standardele de operare.
Înţelegerea caracterului dinamic şi atipic al crizelor şi al operaţiilor de
management al acestora constituie o premisă de la care trebuie să se plece în
elaborarea strategiilor de transformare a Forţelor Terestre, în asigurarea
comenzii şi controlului acestor fenomene/situaţii şi în proiectarea structurilor
nevoite a le duce la bun sfârşit.
Cunoaşterea de către specialiştii militari a elementelor de specificitate a
operaţiilor de răspuns la criză este indispensabilă oricărei analize realiste.
În acelaşi timp, domeniul comenzii şi controlului structurilor de forţe
terestre în ORC rămâne, în continuare, unul din cele mai provocatoare pe care
începutul acestui secol le evidenţiază în teoria şi practica militară.
Se impune o adevărată revoluţie în gândirea şi în cultura noastră organizaţională, o reconsiderare a întregii problematici în acest domeniu al comenzii şi controlului, deosebit de sensibil, pentru asigurarea unei participări eficiente, cu efect vizibil, a forţelor terestre la întregul spectru de operaţii de răspuns la criză, care să facă din România un partener respectat şi credibil în
cadrul Alianţei.
BIBLIOGRAFIE:
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*** Manualul planificării operaţiilor diviziei de infanterie, proiect,
Buzău, 2010.
*** Mission Command: Command and Control of Army Forces, 2003.
*** The Battle Staff Smartbook, second edition, The Lightning Press,
Lakeland-Florida, 2005.
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4 Cf. colectiv, Manualul planificării operaţiilor – proiect, Bucureşti,
2010, cap. 4, pct. 4.3.
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Informaţia şi mediul
de desfăşurare
a acţiunilor
militare moderne
MAIOR NECULAI GUŢU*
LOCOTENENT ANDRA SÂRBU*

Abstract:
In the context of combat space maximizing and action time minimizing, information must support not only the decision making process, but also the PSYOPS operations, by means of which we aim at
unbalancing the leading system and at weakening the subordinates’
trust in their Staff and commandments.
The command and control system must provide the possibility to
repeat the operation training and planning, thus comprising the decision aiming necessary time, which is highly correlated to the specialized structures’ information on the adversary’s reaction to the changes
within operation. Nevertheless, we highlight the adversary’s capacity
to adapt to new changes imposed by his own commandment in order
to issue and transmit the decision to the subordinates. The decision
making reducing time and the coarse of action’s frequency changing is
possible by means of a performing control and command system,
means to answer the complex war requirements, not in terms of the
only combat technology, but also in terms of the action’s wide space.
Cuvinte-cheie: conflicte armate, C4ISR, informaţii militare, IT,
operaţii informaţionale, război bazat pe reţea, tehnologia informaţiei.
* Brigada 18 Infanterie, Timişoara
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ediul de desfăşurare a acţiunilor militare este format din societăţi
complexe, greu de înscris în modele care să permită sistematizări
favorabile stabilirii celor mai eficiente căi de acţiune.
În configurarea mediului sunt implicate segmente sociale, structuri,
organizaţii (inclusiv multinaţionale), persoane, mijloace media, societate civilă etc. cu convingeri, poziţii şi interese atât de diversificate încât va fi dificil
să se realizeze un curent de opinie în exclusivitate favorabil desfăşurării acţiunilor militare. Mesajele transmise de către societate şi recepţionate de forţele
participante la acţiuni vor fi şi ele la fel de diversificate, oscilând între sprijin
total (necondiţionat, atitudine favorabilă, neutralitate), până la opoziţie, cu
excepţia unor situaţii evidente de agresiune clară care ar permite mobilizarea
tuturor resurselor naţiunii, inclusiv a celor socio-psihice. În aceste condiţii vor
apărea probleme deosebite în susţinerea legitimităţii incontestabile a acţiunilor militare, în faţa propriei opinii publice, ori în acceptarea efectelor maxime
în aplicarea violenţei armate asupra adversarului.
„Maximizarea violenţei armate va fi un proces care va impune gestionarea atentă şi permanentă a tuturor componentelor acţiunii militare pentru a
evita atât efectele exagerate asupra adversarului, cât şi obţinerea acestora de
către adversar asupra trupelor proprii”1.
Dihotomia clasică amic-inamic, specifică majorităţii confruntărilor militare, va fi greu de susţinut pe întreaga durată a acţiunii militare. Nu va exista
o „linie a frontului" care să-i separe strict pe combatanţi. De asemenea, separarea însăşi va fi o problemă de momente şi locuri concrete. Inamicul va fi
insuficient definit, iar gama atitudinilor între cele două extreme va fi largă şi
diversificată.
În condiţiile comunicaţiilor globale şi circulaţiei neîngrădite a informaţiei, a monitorizării stricte a acţiunilor militare (nu numai de către cercetare şi
servicii speciale, dar şi prin intermediul presei scrise, vorbite, video, electronice etc)., planificatorii acţiunilor militare vor fi supuşi unor presiuni psihice
neobişnuite. Accesul relativ uşor al opiniei publice la informaţii despre conflict determină extinderea mediului confruntării mult peste limitele teatrului
de operaţii, inclusiv în propriile comunităţi sociale, provocând falii adânci.
„Mediul de confruntare va fi puternic afectat de acţiunile destinate
exploatării, deteriorării, anihilării sau distrugerii informaţiilor şi funcţiilor
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informaţionale ale adversarului, asigurării propriei protecţii faţă de aceste
acţiuni, precum şi realizării condiţiilor pentru desfăşurarea propriului război
informaţional”2.
Principalii actori ai acţiunilor militare sunt structurile militare aparţinând
unor guverne sau altor autorităţi statale, structurile paramilitare, bandele înarmate sau teroriste aflate în afara instituţiilor oficiale ale statului.
Ca urmare, actorii cu doctrine transparente, cu principii şi reguli cunoscute, în spiritul şi litera prevederilor dreptului umanitar, se confruntă cu alţii,
aparent lipsiţi de doctrine, dar cu motivaţia întreţinută şi alimentată prin fanatism, exagerarea interesată a diferenţelor etnice, religioase, de civilizaţie etc.
Această situaţie scoate în evidenţă un alt actor important al acţiunii militare –
populaţia civilă. Este posibil ca în zona de confruntare populaţia civilă să
devină victima violenţei exercitate mai ales de actorii fără o doctrină clar definită/ percepută, ridicaţi din rândurile ei, şi să fie protejată de structurile militare care teoretic le-ar fi adversar.
În cazul unor conflicte de durată, populaţia civilă devine sursă de regenerare a forţelor, chiar şi cu participanţi netradiţionali (copii, femei, bătrâni).
Structurile militare vor acţiona pentru îndeplinirea unor obiective politice sau strategice bine definite şi mediatizate care determină intensitatea şi
durata acţiunii, dar şi responsabilitatea post-conflict din teatru, strategiile de
pacificare şi reconstrucţie etc. Obiectivele politice şi strategice urmărite de
actori nonstatali vor fi vagi, nedeclarate, exprimate prin chemări fanatice cu
scopul de a stimula dezordinea, rezistenţa perpetuă şi a împiedica aplicarea
eventualelor reglementări de stabilizare.
„Eterogenitatea actorilor, polarizarea obiectivelor urmărite şi ambiguitatea motivaţiei în faţa propriilor comunităţi sociale fac acţiunea militară vulnerabilă faţă de raportările la legile războiului, dreptul internaţional, practicile
anterioare, interese etc.”3.
Pentru a evita influenţele acestei vulnerabilităţi asupra psihicului combatanţilor, este posibil ca forţele din teatrul de operaţii să constituie singure un
actor distinct, protejat împotriva influenţelor exogene, dar influenţând comunităţile sociale cărora le aparţine, prin proiectarea unei imagini favorabile.
Conform lui John Arquilla, „informaţia reprezintă unul din cei mai
importanţi factori în ecuaţia puterii, aceasta datorită faptului că dintre toţi factorii de putere, informaţia este cea care se poate transmite cu cea mai mare
uşurinţă şi rapiditate, sporindu-i gradul de utilitate în rezolvarea unei anumite situaţii”4.
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Explozia tehnologică, mai cu seamă în domeniul tehnologiei informaţiei,
a schimbat radical paradigma puterii. Acest fapt generează la rându-i schimbări la toate nivelurile (strategic, operativ, tactic): „noile capacităţi apărute din
conjugarea tehnologiei cu informaţia reprezintă o provocare la adresa tuturor
elementelor tradiţionale ale puterii”5.
Evoluţiile din domeniul IT permit transmiterea foarte rapidă a informaţiilor, partajarea acestora, scurtarea perioadei de desfăşurare a ciclului decizional, dar şi extinderea spaţiului de competiţie/ confruntare prin diversificarea metodelor de apărare/ atac – atacuri asupra infrastructurii informaţionale,
alterarea şi/ sau interzicerea accesului la informaţii, inundarea cu informaţii
nerelevante, publicitate negativă propagată prin intermediul mass-media şi
plasarea acestora într-un context integrator sinergic, promovat prin conceptul
de operaţii informaţionale (O.I.).
În momentul de faţă este foarte important să motivăm de ce este importantă o teorie a operaţiilor informaţionale, precum şi necesitatea dezvoltării
unor capabilităţi distincte la diverse niveluri de decizie.
În primul rând, deoarece operaţiile de acest tip sunt esenţiale pentru a
obţine şi menţine superioritatea informaţională –înţeleasă nu atât ca un plus
de informaţie faţă de un competitor, ci mai mult ca o preocupare continuă de
a spori cantitatea de intelligence şi cunoştinţe necesare realizării şi protejării
intereselor structurii. Este esenţială distincţia între conceptele de informaţii,
intelligence şi cunoştinţe. Această distincţie face vizibilă o importantă schimbare de paradigmă în practica euro-atlantică a structurilor de informaţii; de la
conceptul de superioritate informaţională la conceptul de superioritate
decizională se ajunge prin trecerea de la furnizarea decidenţilor de informaţii şi intelligence, la furnizarea de cunoştinţe.
În al doilea rând, explozia tehnologiei şi a sistemelor bazate pe IT (de tip
C4ISR), cât şi convergenţa capabilităţilor în comunicaţii şi sisteme informatice, determină trecerea spre operaţionalizarea conceptelor ”content-centric” şi
„network-centric-operation”. Aceste concepte şi capabilităţi esenţiale pentru
toate domeniile folosesc informaţia şi „sistemele de sisteme” pentru a crea un
avantaj competitiv.
Managementul de risc presupune identificarea, evaluarea şi generarea de
opţiuni privind tratarea (reducerea, monitorizarea, eliminarea, ignorarea) riscurilor/ oportunităţilor care afectează/ fructifică îndeplinirea obiectivelor.
Planificarea şi executarea operaţiilor informaţionale este etapa acţională
a unui proces integrat, de management al riscurilor şi oportunităţilor asociate
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afirmării, realizării şi protejării intereselor aşa cum se vede în <!> A1.
Operaţiile informaţionale sunt o modalitate de acţiune/ reacţie şi un
instrument de gestiune a problemelor de securitate.
A fi prezent în contextul globalizării şi a dezvoltării societăţii informaţionale, fără o teorie a operaţiilor informaţionale, înseamnă a manifesta un
comportament reactiv, a avea limitate opţiunile de acţiune, a fructifica parţial
oportunităţile de construcţie şi de dezvoltare de avantaje competitive.
Dezvoltarea continuă a tehnologiilor digitale influenţează continuu
domeniul militar, mai precis procesul de luare a deciziilor şi de executare a
controlului. În operaţiile militare contemporane nu s-ar putea vorbi despre
comandă şi control dacă nu ar exista suportul tehnologic de transmitere şi prelucrare a datelor culese din spaţiul de acţiune. „Domeniul militar nu este foarte diferit de cel al afacerilor. Întrucât se operează cu foarte multe necunoscute, tehnologia digitală vine să rezolve parţial acestă problemă, încercând să
ofere liderilor militari o imagine a spaţiului de luptă cât mai apropiată de realitate”6.
Efectele dezvoltării sistemului informatic asupra conducerii acţiunilor
militare sunt remarcabile, deoarece „comenzi sau acţiuni care necesitau (în
trecut) zeci de acţiuni, se rezolvă azi printr-un click de mouse”7.
Posibilitatea transmiterii datelor cu o viteză foarte mare, dar şi prezenţa
sistemului automat de codificare/ decodificare a datelor transmise oferă posibilitatea conducerii operaţiilor de la/ la distanţe mari, facilitând manevre de
genul loviturii în adâncime sau pe direcţii convergente, acţiuni foarte complexe, care necesită o foarte bună coordonare şi o informare despre evoluţia cursurilor acţiunii în timp real, oferind astfel comandamentelor posibilitatea luării deciziilor corecte în funcţie de evoluţia concretă a acţiunii. Acest lucru nu
ar fi posibil dacă sistemul informaţional nu ar funcţiona.
Făcând corelaţia între capabilităţile operaţiilor informaţionale şi actul de
comandă şi control, observăm că nu este de ajuns ca un comandant să deţină
informaţii excelente şi să le transmită sub formă de ordine electronice la
subordonaţi. Aceasta a fost o greşeală făcută de comandanţi în conflictul din
Liban din 2005, aspru criticaţi de Doron Almong, şeful comisiei de investigaţie cu privire la acţiunile IDF în ultimul conflict din Liban, care declara
public: „Chiar dacă un comandant poate dispune de informaţii excelente oferite de reţea, tot trebuie să meargă pe teren pentru a avea parte de o înţelegere clară a realităţii din sectorul său”8.
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Aceste afrmaţii scot în evidenţă rolul operaţiilor informaţionale, în contextul executării unor acţiuni de amploare, complexe şi desfăşurate pe cele trei
axe: terestre, maritime şi aeriene. Dezvoltatrea mijloacelor de lovire inteligente s-a făcut în strânsă corelaţie cu dezvoltarea sistemelor de prelucrare şi
transmitere a datelor care, de fapt, asigură comanda şi coordonarea de la distanţă a acestora, dar şi verificarea efectului la ţintă. Nu este de ajuns să se dezvolte doar un grup de capabilităţi ale operaţiilor informaţionale, toate cele cincisprezece capabilităţi au menirea să ofere comandantului imaginea reală despre spaţiul de luptă, dar şi posibilitatea de a conduce în timp real trupele şi
mijloacele de luptă, aflate la distanţe forte mari, sau cu misiune cu o adâncime mare.
Ţinând cont de aspectul larg al spaţiului de luptă şi desfăşurarea rapidă a
acţiunilor militare, în Strategia de transformare a Armatei României se prevede că „redimensionarea procesului de elaborare a deciziei, pe baza superiorităţii informaţionale şi implementării conceptului de operaţii bazate pe efecte
prin capabilităţi, facilitate de reţea, reprezintă elementul-cheie al transformării, sistemelor de comunicaţii şi informatică revenindu-le un rol decisiv”9.
Fără un sistem informaţional funcţional nu s-ar putea vorbi de maximizarea spaţiului de luptă şi nici de minimizarea timpului de acţiune. Operaţiile
informaţionale au menirea să culeagă, să transmită secretizat şi în siguranţă
maximă, dar şi în timp real, datele culese, să le prelucreze şi să ofere altenative pentru decident. În acelaşi timp, sistemele de comandă digitale trebuie să
asigure transmiterea deciziilor sub formă de ordine de operaţii către subordonaţi, dar să ofere şi posibilitate controlului înţelegerii acestora, precum şi a
executării lor.
Putem concluziona că în desfăşurarea conflictelor moderne, informaţia
este necesară, sub toate formele şi cu toate capabilităţile ei, asigurându-se astfel cadrul suport - pentru luarea deciziilor în ceea ce priveşte acţiunile de
luptă, dar nu este suficientă. Informaţia, în lipsa unui suport de transmitere,
prelucrare rapidă şi stocare în volum mare, nu ar avea nicio valoare. Astfel, se
observă că suportul tehnologic modern este strict necesar pentru a gestiona
informaţia în operaţiile militare.

mai, 2011

95

Investigarea fenomenului militar

NOTE:
1
Grigore Alexandrescu, „Fizionomia acţiunilor militare”, Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2004, p.3.
2
Ibidem, p. 6.
3
Idem, p.8.
4
In Athena’s Camp, preparing for Conflict in the Information Age, p.3.
5
Cf Evans Philips , Strategy and the new Economics of Information, Harvard
Business Review (September-October 1997), p.8.
Infocom, Revista Direcţiei Operaţii din Statul Major General, 2008, p.67.
Marin Gheorghe, în „Observatorul Militar” nr.35/05.09.2007, p.3.
8
Doron Almong, Defence News.com, ediţia electronică / 20.06.2006.
9
Strategia de Transformare a Armatei României, Bucureşti, 2005, p.11.
6
7

96

www.rft.forter.ro

Conflictualitatea
etnico-religioasă
în Zona extinsă
a Mării Negre
COLONEL DR. ILIE PENTILESCU*

Abstract
For a long time in the modern age, ethnic and religious factors
were not considered real issues of national security; when it was found
that they had the potential to inflame a state of tension or conflict between states, modality of approaching these factors was reconsidered
and this still happens in the late 70’s because the appearance of religion as a major feature of the conflict was totally unexpected by both
the academic and decision factors. The first major shock was at the
moment of the Iranian Islamic revolution, and since then it started to
become clear that religion, as a factor in conflict, begins to play an
important role either in challenge or in expression of conflicts because the religion most commonly appears in the conflict as a brand of
ethnicity.
Belonging to the cultural dimension of security, ethnic and religious factors becomes very important for security analysis, space of
cultural security standing at the interrelationality level of individual
security with national security, meaning that individuals or sub-statal
groups, in our case ethnic or religious groups may become a national
security problem, their behaviour degenerating in terrorist, separatist,
revolutionary actions.
Cuvinte–cheie: conflict, criză, zonă extinsă, ameninţări, putere.
* Batalionul 435 Sprijin, Miercurea Ciuc
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endinţele separatiste existente în regiunea Mării Negre au determinat în ultimii ani schimbări majore la nivelul percepţiei comunităţii
internaţionale în ceea ce priveşte importanţa acestei zone. Acestea au generat,
astfel, o dilemă geopolitică: integrare şi stabilitate vs. secesionism şi „conflicte îngheţate1. Situaţia de securitate din regiune este, în continuare, foarte complexă. Un element ce amplifică gradul de complexitate al situaţiei de securitate din regiune este potenţialul de conflict ridicat, ca rezultat al conflictelor
şi tensiunilor din Afganistan şi Irak. Aceste focare cultivă un climat de insecuritate în regiune, atât prin acţiuni ce incită la separatism, extremism, intoleranţă, cât şi ca o consecinţă a faptului că aceste zone sunt dificil de controlat
şi au puternice influenţe în zona ponto-caspică2.
Situaţia actuală se caracterizează prin continuarea acţiunilor teroriste,
intensificarea mişcărilor religioase radicale şi a celor separatiste, de asemenea, aşa-numitele „conflicte îngheţate” (Abhazia, Osetia de Sud, NagornoKarabah şi Transnistria) reprezintă ameninţări majore la adresa stabilităţii
regiunii. Regiunea extinsă a Mării Negre reprezintă o zonă caracterizată de o
largă diversitate etnică, culturală, religioasă şi lingvistică. Specialiştii recunosc existenţa în această regiune a 148 de comunităţi etnice3. Nu este obligatoriu ca o zonă eterogenă din punct de vedere etnic să fie instabilă, însă constituie un element foarte important în identificarea măsurilor destinate evitării unor posibile tensiuni etnice. În procesul de tranziţie, dacă acestui subiect
nu i se acordă o atenţie considerabilă, este foarte posibil ca, în timp, anumite
grupuri să îşi exprime intenţia de a crea noi entităţi care se pot transforma în
surse de instabilitate şi într-un mediu propice pentru generarea de ameninţări
asimetrice.
Conceptul de zonă extinsă a Mării Negre este unul relativ nou, care s-a
conturat în special după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 şi a fost
lansat într-un studiu al cercetătorilor Ronald D. Asmus şi Bruce P.Jackson4
abia în anul 2004, ca urmare a dublei lărgiri NATO şi UE.
La baza acestui concept stă o combinaţie de criterii funcţionale, geografice, culturale şi de securitate. În esenţă, Zona extinsă a Mării Negre este un
complex de securitate care reuneşte statele ale căror probleme de securitate nu
pot fi soluţionate individual fără a beneficia de o poziţie cooperantă din partea celorlalte ţări din regiune5.
Din păcate, nu există o accepţie uniformă a delimitării geografice a
Zonei extinse a Mării Negre. Dacă avem în vedere strict criteriul geografic,
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atunci ea include cele şase state riverane (România, Ucraina, Rusia, Georgia,
Turcia şi Bulgaria), numai că termenul de „extins” se referă mai degrabă la o
regiune politico – economică, decât la una geografică. Astfel, unii analişti
apreciază că Zona extinsă a Mării Negre reuneşte trei state membre NATO
(Bulgaria, România şi Turcia), dintre care două membre ale UE (Bulgaria şi
România), republicile ex – sovietice din Europa (Moldova şi Ucraina – o mare
putere regională în căutarea identităţii post - imperiale), Rusia şi cele trei
republici din Caucazul de Sud (Armenia, Azerbadjan şi Georgia)6.
În opinia mai multor specialişti în domeniu nu se poate să nu se ia în calcul şi importanţa politică, economică şi strategică a Greciei; prin urmare, se
consideră că Zona extinsă a Mării Negre se întinde de la Balcani până la
Marea Caspică, devenind una din cele mai dinamice zone din perioada post –
Război Rece şi post – Uniunea Sovietică7.
Evoluţia societăţii omeneşti, a forţelor şi structurilor sale de la etapa
bipolarităţii la o altă etapă denumită de specialiştii în domeniu „etapa unimulti-polarităţii”, „unipolarităţii” sau „multipolarităţii” este o expresie a proceselor de coagulare care au loc datorită fenomenului globalizării.
În afara surselor de instabilitate clasice (de natură politică, economică,
militară, culturală, de mediu etc.), panoplia surselor de instabilitate s-a îmbogăţit în ultimii ani cu noi fenomene ca: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă şi a tehnologiilor pentru arme de distrugere în masă, a materialelor fuzionabile şi a celor chimice şi biologice, traficul de arme, droguri şi
persoane, imigraţia ilegală, acestea din urmă fiind considerate surse majore de
instabilitate, cu repercusiuni atât asupra securităţii naţionale, cât şi a celei
regionale şi globale, datorită faptului că acestea nu sunt limitate la un nivel
anume (politic, social, economic etc.) şi sunt resimţite la toate nivelurile8.
Pentru NATO, Zona extinsă a Mării Negre este un pod de tranzit al drogurilor şi traficul ilegal de persoane din Extremul Orient către Europa de Vest. De
asemenea, Marea Neagră este o mare prin care se face un important trafic ilegal de armament, având ca destinaţie zone de conflict din Africa, Irak sau
Afganistan. Politica Alianţei se confruntă şi cu aşa-zisele conflicte îngheţate,
de felul celor din Transnistria, Cecenia, Osetia de Sud, Abhazia, de care nu se
poate face abstracţie în atingerea obiectivului său de proiectare a stabilităţii în
Orientul Mijlociu. Astfel, în lumina campaniei contra terorismului desfăşurată în Afganistan şi Irak şi extinderii atribuţiilor NATO în această regiune,
Zona extinsă a Mării Negre devine un element primordial al strategiei occidentale. Instalarea de baze militare SUA pe teritoriul României şi Bulgariei,
mai, 2011
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precum şi disponibilitatea Georgiei de a face acelaşi lucru, reflectă un alt factor de sprijin al campaniei de instaurare a securităţii şi democraţiei şi de eradicare a fenomenului terorist. Zona extinsă a Mării Negre etalează un complex de vulnerabilităţi care decurg din: rivalităţi etno-religioase (ortodocşi şi
greco-catolici majoritari în est şi nord, musulmani dominanţi în sud şi vest);
disputele teritoriale locale; conflictele locale de după 1990 (Transnistria,
Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno- Karabah); tensiunile ruso-ucrainiene, tensiunile kurdo-turce etc.9.

Crize şi conflicte
Transnistria. Teritoriul de la est de Nistru şi-a proclamat independenţa în
1990. Au urmat confruntări violente cu forţele R. Moldova, încheiate în 1992.
Este un factor de destabilizare internaţională şi un „centru al crimei organizate” în spaţiul est-european. Considerată „bază înaintată” a F. Ruse,
Transnistria oferă suport Armatei a-14-a , care trebuia evacuată încă din
1999. R. Moldova, condusă de comunişti din 2001, în frunte cu V. Voronin, a
promovat mult timp o politică incorectă faţă de România şi de români, cu
toate că atracţia faţă de UE şi NATO este în creştere în societate10.
Conflictul armat din Transnistria (1990-1992) s-a suprapus în acest mod
semnificativ cu apariţia enclavelor „satelite” Moscovei şi în alte state desprinse din URSS; în Georgia s-au detaşat practic enclavele Abhazia şi Osetia de
Sud, iar autoritatea Kievului a fost sistematic contestată în Crimeea, cu populaţie majoritar rusofonă. Tensiunile din Transnistria – ca şi din enclavele menţionate – sunt menite, aşa cum evidenţiază V. Socor, să perpetueze influenţa
Moscovei în spaţiile respective, sub pretextul „operaţiilor de pace” recunoscute oficial de OSCE (fără SUA, NATO sau UE). În cazul Moldovei (ca şi în
Georgia- Osetia de Sud) s-au avansat mai multe proiecte de federalizare,
garantate de F. Rusă, OSCE, Ucraina, în absenţa României (2002-2004).
Recent, UE şi SUA au fost admişi ca observatori în „procesul de pace”.
Până în momentul de faţă, niciun proiect nu a fost tradus în fapt datorită
opoziţiei Occidentului. Neoficial, s-au vehiculat şi proiecte de proclamare a
independenţei Transnistriei, ori de unificare cu Ucraina şi F. Rusă. Fostul preşedinte V. Putin a afirmat, în mai multe rânduri, că în cazul „conflictelor
îngheţate” din Zona lărgită a Mării Negre ar trebui aplicată o „soluţie tip
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Kosovo”
Conflicte majore în Caucaz. Contradicţiile, tensiunile, crizele şi conflictele din Caucaz formează un adevărat complex de insecuritate la frontiera
sudică a F. Ruse şi la confluenţa Europei de Est cu Asia Centrală şi de Est.
La baza acestei situaţii trebuie puse cauze etnice, politice, religioase, economice, culturale, care se includ în sistemul regional de securitate (ca efect al
unor acumulări istorice, dar şi al unor evenimente recente); lor li se adaugă
acţiunile unor tendinţe şi ale unor actori internaţionali majori, în contextul
mutaţiilor geopolitice şi geo-economice produse la încheierea Războiului
Rece şi în decursul integrării Caucazului în circuitul economiei mondiale.
Specificul regiunii, de spaţiu al afirmării unor vechi şi noi entităţi etno-politice, pune în lumină mai accentuat decât în Balcani componenta religioasă a
conflictelor din Caucaz, spaţiu tradiţional de ciocnire frontală între creştinism
şi islamism12.
Nagorno-Karabah. Provincia este populată în proporţie de 80% de
armeni creştini (monofiţi), restul locuitorilor fiind azeri musulmani13.
Nagorno-Karabah făcea parte până în 1990 din Azerbaidjan, cu statut de autonomie locală (în ţară atitudinea faţă de Nagorno-Karabah a devenit reperul
esenţial al aprecierii oamenilor politici armeni). În 1998 s-a declanşat mişcarea pentru independenţa provinciei, prin manifestări de stradă la Erevan, în
Armenia.
În 1991, Armenia şi-a proclamat independenţa, iar în 1992-1993 s-au
desfăşurat ciocniri armate între miliţiile armene şi azere din Nagorno-Karabah
şi Armenia. F. Rusă a acordat asistenţă militară armenilor. Azerbaidjanul,
Turcia şi grupările fundamentaliste islamice s-au raliat azerilor din provincie.
Din 1994, Moscova asigură protecţia militară externă a Armeniei şi paza frontierelor sale. La intervenţia OSCE, s-a ajuns la acordul secret, din iulie 1997,
dintre Armenia şi Azerbaidjan. Regimul de la Erevan susţine că abandonând
Nagorno-Karabah, Armenia ar pierde şi tot sudul ţării, prins între enclava
Nahiceva şi Azerbaidjan.
Dezacordul dintre Armenia şi Azerbaidjan, rămâne deci, profund, după
cum reiese din eşecul medierii SUA, din aprilie 2001. Armenia nu admite
nicio concesie majoră, din cauza extremei presiuni populare ce se exercită
asupra liderilor săi. Preşedintele Ter-Petrosian, adept al unei soluţii negociate, a pierdut puterea în octombrie 1999, în faţa şefului Partidului Războiului,
11
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Robert Kocharian; un grup terorist a atacat Parlamentul din Erevan cu scopul
de a face imposibil compromisul cu azerii.
Moscova încearcă o mediere proprie între Erevan şi Baku, SUA, OSCE,
UE au în vedere o reglementare internaţională, garantată de Occident, cu participarea F.Ruse şi ONU. O astfel de soluţie ar asigura stabilitatea politică
regională şi ar stimula cooperarea economică, cu accent pe dezvoltarea celei
petroliere. Negocieri azero-georgiene s-au desfăşurat şi sub patronajul occidental. În prezent, OSCE depune eforturi pentru o soluţie politică.
Conflictul din Cecenia. Antagonismele ruso-cecene îşi au originea în
conflictele din secolul XVIII. Cecenia (150 clanuri-teips) a opus o dârză şi
prelungită rezistenţă Rusiei ţariste şi bolşevice. O dată cu dezmembrarea
URSS, Cecenia, preponderent musulmană, şi-a proclamat independenţa.
Puterea a fost preluată de generalul sovietic Djohar Dudaev, considerat de
Moscova naţionalist-extremist. Conducerea lui Dudaev era contestată şi de
mai multe grupări interne, favorizate de structurarea societăţii pe clanuri
(democraţie militară, cu tendinţe egalitariste, lipsită de aristocraţie). Iniţial, în
1991-1992 a izbucnit sângerosul război între inguşii musulmani şi osetienii
creştini. Ruşii au intervenit de partea osetienilor, iar cecenii au ameninţat cu
sute de mii de voluntari din Conferinţa Popoarelor din Caucaz.
În 1993 şi 1994 armata rusă a trecut frontierele Ceceniei (Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei a suspendat F. Rusă, ca urmare a agresiunii armate şi exceselor asupra populaţiei, dar Georgia şi Armenia – creştine –
au aprobat intervenţia militară). Cecenii au primit asistenţă militară din
Azerbaidjan, Pakistan, Sudan, Arabia Saudită etc. Republicile şi regiunile
musulmane autonome de F.Rusă s-au solidarizat, în forme diferite, cu cecenii.
Acordul de pace din 1996 prevedea retragerea armatei ruse şi auto-administrarea Ceceniei; F. Rusă se angaja să plătească compensaţii de război şi 100
dolari pe tona de petrol tranzitată prin Cecenia. „Caucazul de Nord- aprecia
Fiona Hill –este un butoi cu pulbere în care un conflict dintr-o republică are
potenţialul de a deveni o conflagraţie regională, care se va răspândi dincolo
de frontierele acesteia, în restul F. Ruse”.
Noul preşedinte, Aslan Mashadov, ales în 1997, şi-a propus să refacă şi
să modernizeze ţara. Liderul S. Basaiev, fost prim-ministru, a organizat, însă,
în 1998, „opoziţia extra-parlamentară”. Între timp, F. Rusă a refuzat să-şi respecte angajamentele din 1996 şi Cecenia a intrat într-o gravă criză economică. Numeroşi foşti „lorzi ai războiului”, din 1994-1996, s-au reprofilat pe activităţi din categoria „criminalităţii internaţionale” şi au acceptat să propovădu-
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iască wahhabismul (din Arabia Saudită) într-o ţară dominată de sufism (islamism cu puternice reminiscenţe „păgâne”); o incursiune cecenă din
Daghestan a provocat noua intervenţie militară a F. Ruse şi declanşarea
„Djhadului wahhabit” în Cecenia, în 1999-2000. Conflictul armat a fost reluat
în septembrie 1999 (o dată cu încetarea campaniei NATO împotriva
Iugoslaviei). Deşi au instalat o administraţie locală (în 2000), trupele ruse se
confruntă în continuare cu gherilele cecene (în rândul lor luptau talibani,
membri Al-Qaeda, fundamentaliştii comandantului saudit Hattah, iranieni,
palestinieni etc). La finele anului 2001, liderii separatişti ceceni (Aslan
Mashadov) l-au solicitat pe Eduard Şevarnadze să medieze un acord cu
Moscova. Rebelii propuneau o reglementare de tip Kosovo. Alegerile din
octombrie 2003 au permis instalarea unei administraţii pro-ruse. Aparent
„pacificată, republica a cunoscut acţiuni de amploare ale „rebelilor”, culminând cu asasinarea preşedintelui Kadirov (2004). Cecenia rămâne pe mai
departe un „butoi” cu pulbere şi sunt analişti care consideră că soluţia din anii
1996-1999 ar fi fost mult mai benefică pentru F. Rusă, în condiţiile în care
spaţiul de tensiune –conflict nu poate fi total izolată de exterior. La începutul
anului 2005 şi A. Mashadov a fost eliminat de forţe ruse de securitate.
Succesorii săi au creat „fronturi islamice” în Caucazul de Nord şi la Volga
inferioară, dar luptele au pierdut din intensitate.
Moscova este preocupată, îndeosebi, de conducta Baku-Novorossiisk,
motiv pentru care nu poate ceda Cecenia. În acelaşi timp, ea înceracă să-şi
extindă controlul în Georgia şi să-şi consolideze dispozitivul din Daghestan.
La începutul lunii septembrie 2002, Moscova a ameninţat cu o intervenţie
armată în Georgia pentru capturarea gherilelor cecene. Realitatea este că
numeroşi luptători ceceni s-au refugiat în Georgia, în special în Valea Pankini.
Astăzi se poate vorbi de un fel de condominium ruso-american de echilibru în
Georgia.
Evenimentele din ultimul timp evidenţiază însă tendinţe destul de periculoase, în Cecenia, regimul pro-rus nu se poate consolida pe deplin; acţiunile de gherilă se extind în Daghestan, Inguşetia şi în alte republici nord-caucaziene; soluţiile preponderent militare n-au efect, uzând forţele armate clasice
şi „speciale” etc.14. Tensiunile din Daghestan. Republica (autonomă)
Daghestan face parte din F. Rusă şi ocupă o poziţie strategică între Georgia,
Cecenia, Azerbaidjan şi Marea Caspică. Populaţia de aproximativ 1,9 milioane locuitori este alcătuită din aproximativ 30 de clanuri de musulmani sufiţi.
Autoritatea reală aparţine clanurilor şi potenţialilor, ultimii întreţinând mici
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armate personale. Sunt localităţi unde legile statului au fost înlocuite cu
Sharia islamică. Fiinţează numeroase fundaţii musulmane cu fonduri saudite
sau iraniene.
Pe teritoriul republicii trece o parte din „conducta strategică” BakuGroznîi-Novorossiisk. Cecenii – care sunt reprezentaţi printre clanurile dintre
frontierele Daghestanului – au urmărit să anexeze republica, în ciuda opoziţiei lakilor şi avarilor şi să constituie un „front islamic” la Marea Azov,
împreună cu Azerbaidjanul, Iranul şi Turkmenistanul. Localnicii au primit cu
relativă ostilitate incursiunea cecenă din august-septembrie 1999. În anii din
urmă, abuzurile administraţiei centrale şi locale, criza economică şi acţiunile
gherilelor cecene au creat un teren favorabil pentru răspândirea wahhabismului. Situaţia rămâne tensionată, dar controlabilă, atâta timp cât forţele militare ruse „garantează ordinea” în republică15.
Crizele din Georgia. Georgia şi-a recâştigat independenţa în 1991.
Problemele minorităţilor (armeni, ceceni, osetici, abhazi, daghestani etc.) şi
vecinătatea cu Osetia de Nord, Inguşetia, Cecenia, Kabardino-Balkaria şi
Daghestanul au agravat constant situaţia guvernului din Tbilisi, aflat oricum
în relaţii tensionate cu F.Rusă. Zonele de instabilitate etno-religioasă sunt:
Abhazia, Osetia de Sud şi, până de curând, Adjaria etc.
Abhazia – zonă din nord-vestul Georgiei ce controlează accesul la Marea
Neagră. Populaţia ibero-caucaziană aparţine religiei musulmane. În 1992,
Abhazia şi-a proclamat independenţa şi miliţiile musulmane au început să
atace trupele georgiene. În octombrie 1992, s-a creat o misiune ONU de
observatori (UNOMIG). F.Rusă a protejat Abhazia şi a permis, inclusiv unor
efective cecene, să acţioneze împotriva Georgiei (din septembrie 1993).
Reglementarea paşnică a conflictului urma să se realizeze de către Georgia,
Abhazia, F.Rusă şi ONU. Din 2001, se află în provincie 104 observatori militari UNOMIG. În prezent, domneşte un calm relativ în Abhazia. Presat de
F.Rusă, regimul din Tbilisi a acceptat prelungirea prezenţei militare ruse în
Georgia. În ultimul timp, Georgia solicită înlocuirea trupelor ruse cu forţe
internaţionale. Consilierii SUA oferă asistenţă de „instrucţie antiteroristă” trupelor guvernului georgian, ameninţat de infiltrările grupurilor islamice cecene şi de luptătorii pentru independenţă din Osetia de Sud (inclusă în Georgia)
sau de autonomiştii armei din Santskhe-Javakheti. Preşedintele M. Saakaşvili
a ordonat, în 2006, izgonirea unor formaţiuni rebele din Defileul Kadori.
Nici CSI nu a reuşit să armonizeze punctele de vedere divergente ale
F.Rusă şi Georgiei cu privire la Abhazia, Osetia de Sud şi în problema gheri-
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lelor cecene refugiate în zonele montane de la frontiera dintre Georgia şi
Cecenia. Luptele au luat amploare în Abhazia (zona Gali), în decembrie 2001,
cu prilejul atacurilor executate de „miliţii” georgiene şi de gherile cecene
(Ruslan Ghelaev). Manifestaţii populare s-au desfăşurat la Tbilisi şi Zugdidi,
solicitând guvernului georgian să trimită armata împotriva autorităţilor „separatiste” din Abhazia. Parlamentul din Tbilisi a votat o hotărâre de retragere a
trupelor ruse din Abhazia şi a ameninţat cu ieşirea Georgiei din CSI. Unităţi
ale armatei şi „voluntari” georgieni s-au concentrat în Valea Kodori; a apărut
şi o grupare „progeorgiană” în Osetia de Sud.
În principiu, Moscova condiţionează o mediere între Georgia şi Abhazia
de încetarea tolerării gherilelor cecene în Georgia de Nord. Susţinerea
Moscovei pentru Abhazia s-a manifestat şi în decembrie 2003, cu prilejul crizei regimului Şevarnadze. În 2004, facţiunile pro-ruse din Abhazia şi-au disputat puterea cu violenţă. Abhazia, pe de altă parte, controlează un posibil terminal petrolier la Marea Neagră. Astăzi, americanii şi europenii presează
„provinciile rebele” să ajungă la un „modus vivendi” cu guvernul central.
Autorităţile din Tbilisi au oferit, în 2006-2007, o largă autonomie federală,
Abhaziei şi Osetiei de Sud. Aceste regiuni s-au subordonat cu Transnistria şi
cer alipirea la F. Rusă16.
Osetia de Sud. Separatiştii osetieni (100 000 oameni) au început lupta
armată în 1990-1991. Zeci de mii de georgieni au fost ucişi sau au părăsit provincia. În iunie 1992 (Acordul de la Soci), B.Elţân a mediat încetarea focului şi a deplasat o forţă de pace de 1 700 oameni. S-a constituit şi un grup de
negociere a viitorului provinciei (OSCE, F. Rusă, Georgia, Osetia de Nord,
din cadrul F. Ruse). În timpul din urmă s-a implicat şi UE. În 2004, peste 50
de oameni au fost ucişi în ciocniri de frontieră. Schimbările recente de la
Tbilisi şi o atitudine activă a SUA pot deschide noi perspective de negociere;
Georgia oricum nu acceptă secesiunile din Abhazia şi Osetia de Sud.

Ameninţări
Conflictele locale amintite mai sus pot pune în pericol securitatea şi stabilitatea întregii regiuni. Ameninţările militare externe veneau în mod tradiţional din partea Rusiei; astăzi, contextul internaţional blochează o eventuală
recurgere la forţe militare în regiune de către o mare putere. Ameninţările
externe pot proveni din partea promovării unor „orientări imperiale”, terorismului internaţional, fundamentalismului islamic, crimei organizate, traficului
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de oameni, droguri, migraţiei ilegale etc.

Distribuţia puterii în regiune
UE şi NATO etalează o clară superioritate economică şi militară în spaţiul limitrof Mării Negre. F. Rusă posedă, însă, cel mai redutabil instrument
militar regional. Un echilibru politico-militar caracterizează deci Zona lărgită
a Mării Negre.

Raporturile amiciţie/inamiciţie
Regiunea posedă o încărcătură ridicată de tensiuni şi de relaţii neamicale, acumulată în timp şi în spaţiu, mai ales în R. Moldova; între Caucazul de
Nord, Georgia, Nagorno-Karabah, Bulgaria de Est (bulgari-turci); Turcia de
Sud (turci-kurzi), Armenia-Azerbaidjan, Armenia-Turcia, România-Rusia etc.
Ameliorarea relaţiilor amiciţie/inamiciţie se poate realiza doar în contextul
modernizării şi democratizării statelor riverane, respectării valorilor şi principiilor democraţiei şi drepturilor omului şi internaţionalizării Mării Negre. Mai
devreme sau mai târziu, vecinătatea UE şi NATO va exercita o forţă de atracţie în creştere în Zona lărgită a Mării Negre şi va impulsiona extinderea economiei de piaţă şi a valorilor democraţiei în întreg spaţiul analizat.
Regiunea Mării Negre este cea mai bogată parte a Europei în conflicte
separatiste, stări de tensiune şi dispute. Conflictele separatiste din estul
Republicii Moldova (regiunea nistreană), estul şi nordul Georgiei (Abhazia şi
Osetia de Sud), vestul Azerbaidjanului (Nagorno-Karabah), sudul Federaţiei
Ruse (Cecenia şi alte republici autonome din Caucazul de Nord), alte mişcări
separatiste de mică amploare şi intensitate, precum şi stările de tensiune legate de unele dispute teritoriale sau de frontieră, reprezintă grave ameninţări la
adresa securităţii regiunii şi creează pericolul reizbucnirii unor confruntări
violente.
Marea Neagră a devenit în special după 11 septembrie 2001 dar mai ales
o dată cu extinderea NATO din 2002 un Spaţiu de complicată întrepătrundere a frontierelor geopolitice şi geoeconomice şi un cadru de afirmare a noii
comunităţi euro-atlantice. De fapt, noua configurare a Mării Negre se anunţa
încă din anii '90, când s-au trasat primele proiecte ale conductelor care vor
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transporta resursele energetice ale Estului-semiperiferie către zona euroatlantică calificată, sau, cu termenul lui Wallerstein, centrul sistemului mondial
modern. De ce, până în acest moment, Marea Neagră a fost ignorată? Fiind
localizată geografic la intersecţia spaţiilor de securitate europene euro-asiatice şi ale Orientului Mijlociu, Marea Neagră nu a fost considerată a fi centrul
niciuneia din ele. În acest sens explicaţia occidentală este clară: „Când a venit
rândul Europei, prioritatea noastră au reprezentat-o ţările care se întindeau de
la statele baltice până la cele din Balcanii Orientali. Când a fost vorba de fosta
Uniune Sovietică ne-am concentrat atenţia asupra realizării unei noi relaţii de
cooperare cu Moscova. Şi, pe lângă conflictul israeliano-palestinian, interesele şi atenţia din politica noastră pentru Orientul Mijlociu erau limitate, de
regulă, la graniţa de sud a Turciei”. La aceste argumente se adaugă faptul că,
pe de o parte, conflictul din fosta Iugoslavie a direcţionat în bună măsură atenţia spre acest spaţiu, iar conflictele îngheţate (Transnistria, Albania, Osetia de
Sud, Karabah) şi situaţia reziduală lăsată prin destrămarea Uniunii Sovietice
au fost ignorate.
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Interdependenţa
operaţiilor bazate pe
efecte şi acţiunile de tip
contrainsurgenţă
în operaţiile diviziei de
infanterie
LOCOTENENT-COLONEL MARIUS COTUN*
MAIOR FLORIAN TRAIAN IANOŞIU-HANGAN*

Abstract
Effect Based Operations, shortly EBO, represent a relatively
recent concept regarding the use of force in the military operations.
The military conflicts are a part of the general social conflicts and that
is why, they must be seen and analyzed in comparison with the main
characteristics of the society or with the tendencies manifested by its
dynamics. The modern combat space, as a space of confrontation for
the belligerent parties, in multidimensional and comprises the following: the terrestrial environment, the air space, the naval and the cosmic one, the electromagnetic and the cognitive environments as well.
The present paper aims at highlighting the fact that effect based operations represent a process that takes place in order to obtain a strategic result or an effect upon the enemy by applying the entire specter
* Baza de Instruire pentru Vânători de Munte, Predeal
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of military or non-military capabilities, synergically or cumulatively at
all the conflicts’ levels. Moreover, the paper clarifies the notions and
wants to implement the NATO STANAG regarding the COIN within the
manual.
Cuvinte–cheie: conflict, spaţiu de luptă, operaţii militare.

peraţiile Bazate pe Efecte, pe scurt OBE, reprezintă un concept
relativ nou cu privire la aplicarea forţei în operaţiile militare. Deşi
există o diversitate de definiţii, în esenţă operaţiile bazate pe efecte reprezintă „un proces desfăşurat pentru obţinerea unui rezultat sau efect strategic asupra inamicului prin aplicarea sinergică şi cumulativă a întregului spectru de
capabilităţi militare şi non-militare la toate nivelurile conflictului”.
Conflictele militare fac parte din conflictualitatea socială generală şi, de
aceea, ele se cer privite şi analizate în raport cu principalele caracteristici ale
societăţii şi cu tendinţele care se manifestă în dinamica acesteia. Altfel spus,
conflictualitatea socială este, deopotrivă, o chestiune de dinamică şi de disfuncţionalitate socială. Conflictele militare se definesc pe o astfel de dinamică şi nu pot fi soluţionate decât în ansamblul acesteia. În etapa globalizării
însă, conflictele capătă şi ele implicaţii globale. Acest lucru face ca în dinamica socială să fie reconsiderată, ca problemă a cunoaşterii variaţiei condiţiilor iniţiale, gestionarea corespunzătoare a procesului conflictual. Aceasta este,
de altfel, esenţa noului tip de societate, care devine din ce în ce mai mult o
societate a cunoaşterii, mai exact, o societate a cunoaşterii ştiinţifice.
„Spaţiu de luptă” este sintagma folosită din ce în ce mai mult de ţările cu
sisteme militare moderne, legat de conflictele armate viitoare. În doctrina
americană, de exemplu, în anii ‘90, sintagma spaţiu de luptă a înlocuit sintagma câmp de luptă, care era asociată conflictelor armate din perioada dintre
campaniile lui Alexandru Macedon şi cel de-al Doilea Război Mondial. În
esenţă, conceptul de spaţiu de luptă a marcat trecerea de la organizarea liniară a dispozitivelor de luptă la concentrarea simultană a efectelor, în toate
dimensiunile, pentru obţinerea victoriei. Subscriem fără rezerve acestei concepţii.
Spaţiul de luptă modern, ca spaţiu de confruntare a părţilor beligerante,
este multidimensional, cuprinzând: mediul terestru, aerian, naval, cosmic,
electromagnetic şi cognitiv. El se află într-o evoluţie continuă, determinată de
dezvoltarea concepţiilor generale referitoare la ducerea războiului în cele
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patru medii fizice, dar şi a celor ce privesc desfăşurarea confruntărilor în
mediul electromagnetic şi în cel cognitiv, cu participarea structurilor din toate
categoriile de forţe armate. Sub impactul tendinţelor care se manifestă în evoluţia confruntărilor militare, spaţiul de luptă dobândeşte caracteristici noi sau
şi le modifică pe cele anterioare. Cele mai semnificative caracteristici ale spaţiului de luptă modern sunt: „ […] multidimensionalitatea, iniţiativa, rapiditatea, flexibilitatea, dinamismul, convergenţa, discontinuitatea, omnidirecţionalitatea, automatizarea şi digitalizarea”. Spaţiul de luptă al viitorului va necesita o densitate mai mică de forţe, dispozitivele adoptate fiind non-liniare. În
demersul ştiinţific de prefigurare a războiului viitorului, s-a ajuns la concluzia că tehnologiile militare vor avea un impact consistent. Noile cuceriri tehnologice au ca rezultat creştea amplorii în timp şi spaţiu a acţiunilor militare,
specializarea forţelor şi mijloacelor implicate, imprimarea caracterului întrunit, sporirea intensităţii şi complexităţii acţiunilor.
În domeniul militar, începutul de secol şi de mileniu se caracterizează
prin profesionalizarea armatelor, perfecţionarea sistemelor de arme, apariţia şi
dezvoltarea reţelelor reale şi virtuale, prin diversificarea conflictelor, estomparea diferenţei dintre conflictele militare şi non-militare, precum şi prin
intensificarea acţiunilor teroriste şi a celor întreprinse în spaţiul cibernetic.
Războiul îşi extinde aria de manifestare şi, în aceste condiţii, este foarte greu
de făcut o distincţie clară între pace şi război, între o situaţie conflictuală şi
una non-conflictuală, între conflicte militare şi non-militare. Este adevărat,
conflictele militare sunt cele care se caracterizează prin angajarea armatelor,
dar azi există în lume, în afara unităţilor şi sistemelor militare, foarte mult
armament şi foarte multe mijloace de distrugere care pot fi folosite, teoretic,
de oricine doreşte. Lumea este plină de bande de rebeli, de structuri înarmate
altele decât armatele regulate, care menţin o stare conflictual-militară aproape continuă şi extrem de diversificată. De aceea, atât conflictele militare, cât
şi cele non-militare, se modelează din punct de vedere al gestionării şi dezamorsării după aceeaşi filosofie şi după aceeaşi metodologie. Ambele tipuri de
conflicte se declanşează datorită conflictualităţii intereselor şi urmează unor
decizii politice mai mult sau mai puţin responsabile.
Conflictele de astăzi sunt diferite de ceea ce ne-am fi aşteptat să fie în
viziunea de acum 20 de ani, o dată cu încheierea Războiului Rece.
Insurgenţa, contrainsurgenţa şi războiul de gherilă sunt la ordinea zilei şi
vor rămâne pentru mult timp de acum înainte. Noile provocări scot în eviden-
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ţă cea mai mare problemă cu care se confruntă armatele tradiţionale de astăzi:
organizarea. Aceasta le permite să poarte războaie convenţionale, creându-le
dificultăţi în a le purta pe cele neconvenţionale.
David Kilcullen, considerat ca fiind unul dintre cei mai buni experţi din
lume în războiul de contrainsurgenţă şi gherilă, a devenit un arhitect-cheie în
procesul de regândire a strategiei militare de contrainsurgenţă. În cartea sa,
„Gherila accidentală – cum să porţi războaie mici în interiorul unuia mare”,
Kilcullen ne plasează în teatrele de operaţii militare pentru a descoperi faţa
reală a războaielor moderne, atât provocarea numită războiul cel lung împotriva terorismului, cât şi războaiele mici, care se desfăşoară în cadrul acestuia.
Această carte, alături de Manualul Contrainsurgenţei (realizat de generalul David Petraeus), aduce clarificări importante în dezvoltarea doctrinei de
contrainsurgenţă contemporană. Cele două se alătură altor lucrări publicate de
experţi în contrainsurgenţă, precum John Nagl, H.R. McMaster, Mansoor
Peter şi T.X. Hammes.
Succesul maxim este obţinut prin protejarea populaţiei şi nu a forţelor
armate. Forţele armate care rămân izolate de populaţie cedează iniţiativa
insurgenţilor prin pierderea contactului cu oamenii. Există un comportament
agresiv cu oamenii ce poate fi mai periculos la început, dar în timp cu cât îi
protejezi mai mult şi te concentrezi pe propria protecţie, cu atât vei fi mai în
siguranţă în dezvoltarea reţelelor de culegere de informaţii şi în izolarea insurgenţilor de populaţie.
Utilizarea forţei poate stimula propaganda insurgenţilor, poate crea pagube colaterale, efecte deosebite greu de prevăzut. Esenţial este să se prevadă
momentul utilizării forţei, astfel încât eficienţa să fie maximă.
Insurgenţii caută să folosească acţiunile guvernului şi ale Coaliţiei în
folosul lor…deseori reacţia exagerată este exact ceea ce se caută în scopul
manipulării populaţiei sau a opiniei internaţionale.
Operaţiile eficiente produc informaţii care generează obţinerea unor noi
informaţii. În mod similar, informaţiile inutile şi fără a fi în conformitate cu
realitatea generează operaţii ineficiente.
Toţi militarii sunt colectori de informaţii. Fiecare acţiune tactică trebuie
să aibă şi un obiectiv informativ asocia, atât de strângere, cât şi de transmitere.
Pentru a fi eficiente într-un mediu operaţional complex, acţiunile tactice
de succes vor depinde de comandanţii locali, presupunând că ei cunosc
mediul operaţional propriu.
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EBO se supune aceloraşi principii ale războiului, diferenţa fiind dată de
modul de utilizare a acestora. De exemplu, a defini clar obiectivul în operaţia
ofensivă este atributul conducerii grupării de forţe, în baza intenţiei comandanţilor cu două eşaloane mai sus sau a obiectivelor politice declarate, eşaloanele subordonate axându-se pe obţinerea efectelor care conduc la îndeplinirea
acestui obiectiv.
Ca urmare, ordinele vor conţine specificaţii clare privind CE efect şi
CÂND va fi obţinut de către fiecare element şi nu se vor concentra pe sarcinile ce trebuie să le execute acestea. Acest lucru presupune mai multă libertate de acţiune acordată comandanţilor subordonaţi în planificare şi execuţie şi
permite concentrarea eforturilor pe rezultate, nu pe execuţia sarcinilor esenţiale.
Un aspect important al EBO este momentul obţinerii efectului (CÂND).
Acesta depinde întotdeauna de un factor decisiv. Pornind de la nivel tactic,
fiecare forţă va trebui să obţină un efect sincronizat cu efectele altei forţe, pe
orizontală şi verticală, în scopul obţinerii la nivelul diviziei de infanterie a
efectului sinergic ce duce la îndeplinirea obiectivului. Şi efectul sinergic răspunde la întrebarea CÂND. Momentul obţinerii efectului sinergic poate fi
unul dacă factorul decisiv este timpul sau altul atunci când factorul decisiv
este terenul.
Operaţiile ofensive bazate pe efecte nu pot fi scoase din contextul celorlalte concepte strategice. Ele depind, în funcţie de situaţie, de aplicabilitatea
unuia sau a altuia dintre aceste concepte.
Din punctul nostru de vedere, o linie de demarcaţie clară între operaţiile
ofensive bazate pe efecte şi operaţiile de apărare bazate pe efecte desfăşurate
de forţele terestre poate avea relevanţă în special la nivel tactic, pe parcursul
planificării, execuţiei şi evaluării operaţiilor.
Operaţiile bazate pe efecte se pot finaliza cu succes doar dacă informaţia accesibilă factorilor de decizie le permite acestora să conceptualizeze sistemele complexe şi să evalueze opţiuni pentru manipularea, transformarea sau
distrugerea lor. Fără abilitatea de a asigura sprijin analitic factorilor de decizie militari şi politici, operaţiile bazate pe efecte vor rămâne un concept interesant, dar în cele din urmă irealizabil.
Factorii geostrategici în aria operaţională a teatrului necesită o evaluare
exactă a factorilor politici, economici, sociologici, informaţionali şi psihologici, pentru a permite planificarea şi evaluarea cursurilor de acţiune la toate
nivelurile: strategic, operativ şi tactic.
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Specialiştii militari vor avea în viitor sarcina de a înţelege dimensiunile
şi parametrii gândirii politice, de a exploata avantajele asimetrice ale unui
proces de luare a deciziei rapid şi corect, de a adapta concepţia şi planurile
strategice pentru a iniţia aplicarea forţei coercitive, modelarea opţiunilor
adversarului şi utilizarea forţei minime şi suficiente pentru obţinerea efectului dorit.
Crearea condiţiilor favorabile dominaţiei în timp scurt şi influenţării în
sens hotărâtor a deciziilor adversarului va avea ca rezultat copleşirea lui din
punct de vedere strategic, obiectiv final şi comun al operaţiilor bazate pe
efecte.
Succesul operaţiilor militare este condiţionat, în primul rând, de o înţelegere clară a doctrinei şi principiilor de pregătire şi executare a operaţiilor
întrunite, în context naţional şi multinaţional. Realităţile ultimului deceniu au
demonstrat că, în actualul mediu de securitate, operaţiile militare au un accent
preponderent multinaţional în care acţiunile convenţionale se întrepătrund cu
cele neconvenţionale / asimetrice.
Constituirea grupărilor de forţe reprezintă probabil cea mai viabilă cale
de acţiune în rezolvarea unui conflict în care sunt implicate un stat sau o alianţă de state / coaliţie. Campaniile / operaţiile desfăşurate de către grupările de
forţe sunt planificate şi executate pe trei niveluri: strategic, operativ şi tactic.
Includerea grupării de forţe într-unul din aceste niveluri are la bază efectul
dorit şi/sau contribuţia adusă de aceasta la atingerea obiectivelor strategice
stabilite.
Nivelul la care acţionează gruparea de forţe nu este neapărat determinat
de un nivel de comandă, de mărimea unităţii combatante, de către componentele sale, tipul grupării sau echipament/armament, ci numai şi numai de misiune.
La nivel strategic, de exemplu, gruparea de forţe de nivel divizie poate fi
dislocată şi angajată pe baza unui cadru politic de ansamblu, precum şi într-o
manieră sincronizată cu alte iniţiative non-militare – diplomatice sau economice.
Experienţa ultimelor conflicte a demonstrat faptul că, o grupare de forţe
indiferent de nivelul la care acţionează, trebuie să fie de tip ”joint” / întrunit.
Plecând de la definiţia termenului „întrunit” se poate spune că gruparea de
forţe trebuie să cuprindă două sau mai multe categorii de forţe, aparţinând la
două sau mai multe naţiuni şi acţionând sub comandă unică.
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O grupare de forţe, indiferent de nivelul la care este constituită, poate
desfăşura întreaga gamă de operaţii militare în vederea îndeplinirii obiectivelor/misiunii pe care le are. Astfel se poate spune, fără a greşi, că gruparea de
forţe se constituie în general în vederea îndeplinirii misiunii sau obiectivului
şi nu are un reper de eşalon clasic – divizie, brigadă, regiment etc.
Aceşti termeni sunt folosiţi doar pentru a stabili nivelul de comandă, precum şi ierarhiile în cadrul TO.
Din punct de vedere al operaţiilor militare desfăşurate, pe lângă clasificările operaţiilor militare clasice cunoscute, se impune o nouă clasificare a
operaţilor militare specifice grupărilor de forţe, şi anume: operaţii preliminare dislocării în TO, operaţii pregătitoare, operaţiile propriu-zise – dominate de
sincronizarea activităţilor militare şi a relaţiilor dintre acţiuni şi obiective şi
operaţiile de încheiere a campaniei.
Această clasificare rezultă din faptul că, nu întotdeauna finalitatea misiunii militare coincide cu finalitatea strategică din punct de vedere politic.
Astfel, grupările de forţe trebuie să ia în calcul executarea unor operaţii nonmilitare care să ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice. Aceste tipuri de
operaţii sunt specifice fazei de asigurare a stabilităţii şi reconstrucţiei, după
obţinerea victoriei militare. Un alt specific al operaţiilor militare desfăşurate
de către grupările de forţe îl reprezintă cel al sincronizării tuturor acţiunilor
lor cu acelea ale altor forţe, organizaţii sau entităţi prezente în aria/zona de
operaţii.
Este arhicunoscut faptul că organizaţiile de tip guvernamental vor acţiona în TO numai după ce gruparea de forţe a reuşit să stabilizeze aria/zona de
operaţii, astfel încât acestea, sub protecţia şi cu sprijinul grupării de forţe, să
poată derula etapa de reconstrucţie.
Comanda grupării de forţe/misiunii este asigurată de o singură persoană
– JFC – care trebuie să lase libertatea de acţiune corespunzătoare nivelului la
care se află comandanţii subordonaţi. În toate deciziile pe care le ia, JFC trebuie să se consulte cu aceştia. La rândul lor, aceştia emit propriile ordine de
operaţii necesare îndeplinirii misiunii grupării de forţe.
De asemenea, atât JFC cât şi CC trebuie să integreze în acţiunile grupării de forţe acţiunile celorlalte entităţi organizaţionale prezente în TO în vederea realizării unei mai bune convergenţe a eforturilor militare, diplomatice,
economice şi umanitare la toate nivelurile. Trebuie avut în vedere şi faptul că
acţiunile grupării de forţe vor fi în atenţia mass – media sau a organizaţiilor
neguvernamentale, de mult prezente în TO, cu mult înaintea grupării de forţe.
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În concluzie, mileniile de confruntări militare nu au schimbat până acum
esenţa războiului şi este posibil, nici de acum înainte, să nu o schimbe. Ceea
ce s-a schimbat însă mereu au fost doctrinele şi conceptele, mijloacele de
ducere a războiului şi, corespunzător lor, forţele.
De aceea, când vorbim de războiul viitorului, nu ne referim la prezenţa
sau absenţa acestei conflagraţii în viaţa societăţii omeneşti, ci la forţele şi
mijloacele care vor pune în operă conceptul de război, la sistemul de angajare, la amploarea spaţio-temporală a acţiunilor şi operaţiilor, la caracteristicile
acestora, la efecte, la consecinţe.
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General
Douglas MacArthur
in the Korean War
LIEUTENANT VASILE CIPRIAN IGNAT*

ne of the most important military figures in the American people
history was, without doubt, General Douglas MacArthur (January
26, 1880 – April 5, 1964), and his reputation will remain forever in the history of mankind thanks to the decisive role that it had, both during the two
World Wars and the period that followed. Commander of West Point Military
Academy from 1919 to 1922, performing on command line functions in the
Philippines and United States, appointed Chief of Staff of US Army from
1930 to 1935, field marshal in the Far East in July 1941, the General entered
into legend1. Among his merits is total resistance to the Japanese army in
Bataan and Corregidor until May 1942, and the regaining of the Admiralty
Islands (February-April 1944), Salomon and Philippines. Becoming general
at 38 years, mostly because of his exceptional leadership qualities, he was at
that time the youngest general in US history. Born to run, proving dignity and
self-confidence, determined, but well-meaning, he possessed an almost messianic belief in his divine destiny to shape history.
MacArthur was about 65 when he stepped on Japanese land. Conditions
imposed by him were gentle but firm, and no revengeful accents or brutality
were seen. His power of persuasion was amazing and because they respect
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him, the Japanese have dubbed him „The Last Shogun”2. While MacArthur
was Supreme Commander of the Allied Forces, China and the Soviet Union
have never sent troops to Japan. British Commonwealth Forces, namely the
British and Australian contingents, had a limited role, and they dispose the
forces in the Honshu Island, in some of the 2,800 military bases. In practice,
however, the occupation was, in fact, almost exclusively an American affair,
and MacArthur played master of ceremonies.
The Soviets wanted a breakdown of areas occupied by Japan after the
German model, but were hit by intransigence of the Allies, which explains the
absence, even symbolic of the Red Army. Later, after his mission in Japan was
carried out successfully during the Korean War, his military genius came out
again.

Korean War
Throughout its history, Korea was invaded frequently by rival powers
seeking to impose its hegemony in the area. Although they survived until the
late 19th century, when it became a pawn in the Sino-Japanese-Russian conflict. Victorious in wars against China (1894-1895) and Russia (1904-1905),
Japan annexed Korea, and explore it economically, and also pursued the cultural assimilation of Koreans, creating a strong logistical base for the Japanese
continental expansionism3. That happened during the Second World War
when Korea has served as an important base for the Japanese war.
At the end of the war in 1945, there were no misunderstandings about the
status of Korea but at the same time there was no consensus on the destiny of
this country. From the autumn of that year, the 38th parallel - agreed to separate areas in which Americans, on the one hand, and the Soviets, on the other
hand, received the surrender of Japanese forces - become a real border4.
French historian Claude Delmas observed in a work dedicated to the
Korean War that “it is paradox that, on all American and Soviet border areas,
war broke out in 1950 in a country for which neither the US nor the Soviet
Union strongly evident not a interest, especially after the Second World
War”5. But nevertheless the June 25, 1950 North Korean army attacked the
South, the Cold War became hot. War was not advisable, according to the leaders in Moscow and that because the military point of view the North Korean
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army is not ready, politically speaking, even though people expect very little
unification were made towards the development of amovement Partisan and
get ready for an uprising against the authorities in South Korea, another reason would be that such a measure would enable the Americans to intervene6.
During the invasion of June 24 US President Truman was on vacation.
He later said that the way to Washington and reminded of Manchuria (1931),
Ethiopia (1935-1936) and Austria (1938), when Western democracies passivity encouraged escalation of the conflict: „If this would have remained without
reply, would have led to the outbreak of World War III, as similar incidents
have led to the outbreak of the second ..... It was also clear to me that the foundations and principles of the United Nations were threatened when the unprovoked attack was not stopped”7.
So the US decision to engage in conflict has been taken in the desire to
cushion tensions within the international system and not the strategic importance of Korea. US has asked the UN Security Council urging North Korea to
cease hostilities and return across the 38th parallel. Without participating in
the session and not to use the veto, the Soviet ambassador, “gave Truman an
opportunity to organize resistance to the decision of the global community
and to justify the US role in Korea”8.
Acting on behalf of collective security and firmness of US policy,
Truman ordered the sending of American land forces in addition to those
under UN mandate and their command was entrusted to General Douglas.
Successful invasion of Inchon (15 September 1950) when the offensive
led by MacArthur pulled UN troops out of the bag from Pusan and led the
North Koreans to withdraw at the end of their territory after evacuated Seoul,
led the US administration wonder what would happen later. „For MacArthur,
Inchon invasion was a worthy lesson for how a war can be won with minimal
losses”9. At first, US said that intervention is to restore order before the war
but during the summer of 1950, more and more voices sustained the punishment of North Korea. Thus, on September 27, MacArthur was instructed to
do so, being assured that it is unlikely that the USSR and China to provide
military support for South Korea. This way of thinking has proved to be not
quite correct. At that time the decision was justified in several ways: the practice of punishing perpetrators also find their allies in policy implementation
(in 1944-1945 the Allies were not stopped at the borders of Germany); it had
to prevent a possible regrouping of forces and North Korea and the outbreak
of new conflict; it has been created the prerequisites of UN policy implemenmai, 2011
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tation relating to the reunification of Korea by organizing free elections.
In February 1950, China signed a treaty in Moscow a strategic alliance
with the Soviet Union, and eight months later China entered the Korean War
to resist America and help North Korea10.
On October 3rd, 1950 Chinese Prime Minister and Chairman of the
Chinese Communist Party Central Committee, Zhou Enlai, said on radio that
his country is considered entitled to intervene, if UN troops or South Korea
will cross the 38th parallel. In fact, China intended the involvement in the
conflict since the summer of 1950, particularly in July, when the US sent
troops in South Korea territory of and Taiwan Strait. The final decision was
taken between 1st and 2nd October, two events leading to this decision: first,
on September 30, 3rd Division of the South Korean army has passed the 38th
parallel. And the next day, General Douglas MacArthur sent an ultimatum to
Kim Il-sung asking unconditional surrender11. In these circumstances, Mao,
relying on air support promised by Stalin decided, two days after South
Korean troops crossing of the 38th parallel, to go to war in mid-October.
When China's People's Army hit, the shock of surprise almost caused a
panic withdrawal of US forces from the Yalu to south of Seoul, which was
abandoned for the second time in six months. In the absence of a doctrine for
limited war, the crisis made the Truman administration losing control over
political objectives12. Chinese involvement in the war has distorted the nature
of war and gave rise to a vehement controversy as to how that should be carried further13.
In late November MacArthur launched a new offensive to drive out
North Korean forces across the Yalu River, but its action coincided with the
Chinese counteroffensive led by General Lin Biao. UN armies, too scattered,
inferior in number and poorly equipped to beat the harsh Korean winter,
immediately retreat. Communists reoccupied the Pyongyang and entered
South Korea, and they took back Seoul in early January 1951, with Stalin welcoming Chinese Popular Army victories.
The fate of war has changed again, with the UN forces offensive in the
second half of January 1951. In front of a superior firepower, Chinese were
gradually withdrawn from South Korea, Seoul going back under South
Korea’s control in March. UN forces crossed the 38th parallel for the second
time in April, the outcome of the battle being not the only aspect of the conflict that had been overturned. Truman Administration was now so traumatized by the shock of Chinese intervention, that the avoid of the risk turned into
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his main objective.
Korean War did not mean the involvent of America by Kremlin into a
war in Asia, so they could attack then in Europe and this was because the inferiority of Soviet military arsenal, including nuclear weapons. So Stalin would
not have risked a war with the United States, war that was not going to win.
Neither MacArthur did not understand the realities being declared supporter of the continuing war. In a 1951 statement, he insisted, „You have a war
in your hand and you can not simply say, <Let it extend while I’m geting
ready for another war...>”14. Because he not accepted the government views
according to which the war in Korea had to be conduct in a manner that avoids
giving the Soviets a pretext to launch a widespread attack, MacArthur argued
for a strategy that the Chinese army to be defeated, at least in Korea. He wished an ultimatum after which China, either would discuss the terms of the
ceasefire in a reasonable time, or its actions in Korea would be regarded as a
declaration of war against nations engaged there, and those nations were to do
those steps who would consider them neccesary to reach a completion of the
issue15.
Also, MacArthur asked on several occasions that the Manchurian bases
to be bombed, a blockade on China, the strengthening of US troops in Korea,
and also bringing of the Chinese Nationalist forces in Taiwan, but some of the
recommendations such as last, „were above the duties of a military commander”16. Truman needed a peace without winners and losers and chose to disassociate himself from his turbulent proconsul revoking it. Thus, in April 1951,
in the midst of great political and national debate and MacArthur's command
was revoked, ending his long career in a major political controversy. At all
this, helped, certainly, and the fact that in various interviews in December, he
publicly accused that the government stopped him from an attack on China
that made him a huge handicap. For the first time, repel the aggression was
defined as reaching agreements on the ceasefire line, wherever it will be.
United States let on behalf of the future, unification of Korea which had
applied six months earlier by armed force.
In the spring of 1951, General Matthew Ridgway, who had replaced
MacArthur, initiated a new offensive releasing Seoul and passing the 38th
parallel for the second time. In June the same year, the Communists proposed
truce negotiations. „At that point, Washington has ordered to put an end to
offensive actions ... Truman administration considered that the gesture would
improve the atmosphere of negotiations, showing the Chinese that
mai, 2011
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Washington has not sought victory”17. These detentions of United States gave
China the opportunity to stop the process by which his army was overwhelmed by the US but nevertheless China carried on the war of attrition and bringing significant losses to the Americans during the course of negotiations.
Negotiations were long, held in a climate of mistrust, lack of any concrete result, marked by fear of the onset of new extensive operations and allegations against the Americans who could resort to the use of bacteriological
weapons18. A first step was taken in November 1951, when he agreed to a ceasefire line across the front with a slightly advanced position in South Korea to
the 38th parallel. Once settled this issue was brought to the attention of negotiators a new problem, that of prisoners of war, many of those in South Korea
refusing to return to their countries of origin - North Korea or China.
In October 1952 the UN Commandment made a final offer of peace but
the rejection of the Communists determined withdrew from the negotiating
table for an indefinite period. Thus it has been reiterated the possibility of
enforcement actions, but US military leaders have expressed reservations
about the success of ground operations without a refresh of troops, resumed
fighting in October-November confirming this view. The new UN tactic assumed a massive accumulation of troops and direct them either to “neck” of the
peninsula, either towards the Yalu River, operation sustained by attacks on
Chinese airfields and supply depots.
A decisive factor in the resumption of negotiations in April 1953 was
apparently Stalin's death in March the same year. Chinese Premier Zhou
Enlai, currently in Moscow for the funeral suggested a return to the negotiating table and ascertained the agreement of the parties involved, negotiations
were resumed.
War ending on 27 July 1953 with the signing of Panmunjon between UN,
China and North Korea representatives. South Korea opposed the division, by
Rhee's voice, and did not signed. Balance was a horrific war: 900,000
Chinese, 1.5 million North Koreans and 1.3 million South Koreans (mostly
civilians) were victims of the conflict. Also, 34,000 Americans died in battle
and 100,000 were injured. Peninsula ended up being even more harshly as it
was disputed at the beginning of the war.
The consequences of war have made famous the retort of General
Bradley argued that „the general war with Korea would engage us in the
wrong war, in the wrong place, at the wrong time and against the wrong
enemy”19.
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In the US, General Douglas MacArthur enjoyed enormous prestige.
Back home, takes a tour of major North American cities are encountered
enthusiastic crowds everywhere. His moment of glory takes place in a joint
session of Congress on 19 April 1951, when he claims a memorable speech.
On this occasion he read an old song says:
„Old soldiers never die; they just fade away!”.
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Douglas MacArthur
în Războiul din Coreea
LOCOTENENT VASILE CIPRIAN IGNAT*

Abstract
One of the most important military figures in the American people history was, without doubt, General Douglas MacArthur (January
26, 1880 – April 5, 1964), and his reputation will remain forever in the
history of mankind thanks to the decisive role that it had, both during
the two World Wars and the period that followed.
Cuvinte-cheie: personalitate, război, strategie.

na dintre cele mai importante personalităţi militare din istoria
poporului american a fost, fără îndoială, generalul Douglas
MacArthur (26 ianuarie 1880 – 5 aprilie 1964), iar renumele lui va rămâne
pentru totdeauna înscris în istoria omenirii pentru rolul decisiv pe care acesta
l-a avut atât în perioada celor două războaie mondiale, cât şi în perioada care
a urmat. Comandant al Academiei Militare West Point din 1919 până în 1922,
îndeplinind pe rând funcţii de comandă în Filipine şi Statele Unite, desemnat
şef al statului major al armatei între 1930-1935, comandant al forţelor din
Extremul Orient din iulie 1941, acest general a intrat în legendă1. Printre meritele sale se numară rezistenţa în faţa armatei japoneze la Bataan şi Corregidor
până în mai 1942, şi recucerirea insulelor Amiralităţii (februarie-aprilie
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1944), Salomon şi a Filipinelor. Devenind general la 38 de ani, în mare parte
datorită calităţilor sale de lider cu totul excepţionale, era la acea vreme cel mai
tânăr general din istoria Statelor Unite. Născut pentru a conduce, demn şi
încrezător în forţele proprii, hotărât dar binevoitor, poseda o convingere
aproape mesianică în destinul său divin de a da formă istoriei.
MacArthur avea în jur de 65 de ani când a pus piciorul pe pamânt japonez. Regimul impus de acesta era blând dar ferm, lipsit de accente revanşarde sau brutalităţi. Puterea sa de convingere era uimitoare şi datorită respectului japonezilor aceştia l-au poreclit „Ultimul Shogun”2 Chiar dacă MacArthur
era comandantul suprem al forţelor aliate (Supreme Commander of the Allied
Powers), China şi Uniunea Sovietică nu au trimis niciodată trupe în Japonia.
Forţe ale Commonwealth-ului britanic, mai exact contingente de englezi şi
australieni, nu au avut decât un rol limitat, cantonându-se doar în vestul
Insulei Honshu, în câteva din cele circa 2 800 de baze militare. În practică,
totuşi, ocupaţia a fost, de fapt, aproape în exclusivitate o afacere americană,
iar MacArthur a jucat rolul de maestru de ceremonii.
Sovieticii ar fi dorit o împărţire a Japoniei în zone de ocupaţie după
modelul Germaniei, dar s-au lovit de intransigenţa aliaţilor, ceea ce explică
până la urmă absenţa fie ea şi simbolică a Armatei Roşii. Mai târziu, după ce
misiunea sa din Japonia fusese dusă la bun sfârşit, în timpul războiului din
Coreea, geniul său militar a ieşit din nou în evidenţă.

Războiul din Coreea
De-a lungul istoriei sale, Coreea a fost invadată frecvent de puterile rivale care căutau să-şi impună hegemonia în zonă. Cu toate acestea a supravieţuit până la sfârşitul secolului al XIX-lea, când a devenit un pion în conflictele sino-japonezo-ruseşti.
Victorioasă în războaiele purtate împotriva Chinei (1894-1895) şi Rusiei
(1904-1905), Japonia anexează Coreea pe care o exploatează economic, japonezii urmărind de asemenea asimilarea culturală a coreenilor şi crearea unei
baze logistice puternice pentru expansionismul continental al Japoniei3. Aşa sa şi întâmplat în timpul celui de-al doilea Război Mondial, când Coreea a servit drept bază importantă de război pentru niponi.
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La sfârşitul războiului în 1945, nu au existat neînţelegeri în privinţa statutului Coreei, dar în acelaşi timp nu a existat niciun consens asupra destinului acestei ţări. Din toamna aceluiaşi an, paralela 38 – fixată de comun acord
pentru separarea zonelor în care americanii, pe de o parte, şi sovieticii, pe de
altă parte, primeau capitularea forţelor japoneze – devenise o adevărată frontieră4.
Istoricul francez Claude Delmas observa într-o lucrare dedicată războiului
din Coreea că „este paradoxal că, pe ansamblul frontierelor zonelor americane
şi sovietice, războiul a izbucnit în 1950 într-o ţară pentru care nici Statele Unite,
nici URSS nu-şi manifestaseră un interes major, mai ales după al doilea Război
Mondial”5. Dar cu toate acestea, la 25 iunie 1950 armata nord-coreeană a atacat
Sudul, Războiul Rece devenind cald.
Războiul nu era recomandabil, conform afirmaţiilor liderilor de la
Moscova şi aceasta pentru că din punct de vedere militar armata nord-coreeană
nu este pregătită; din punct de vedere politic, deşi poporul aşteaptă unificarea,
foarte puţine lucruri s-au făcut în direcţia dezvoltării unei mişcări a partizanilor
şi a pregătirii lor pentru o revoltă în Coreea de Sud împotriva autorităţilor; un
alt motiv ar fi acela că o astfel de intervenţie ar da posibilitatea americanilor să
intervină6.
În timpul invaziei din 24 iunie, preşedintele american Truman se afla în
vacanţă. Ulterior, acesta a declarat că, în drum spre Washington şi-a amintit de
Manciuria (1931), Etiopia (1935-1936) şi de Austria (1938), când pasivitatea
democraţiilor occidentale a încurajat escaladarea conflictului:
„Dacă această acţiune ar fi rămas fără replică, ar fi dus la izbucnirea celui
de-al treilea război mondial, aşa cum incidente similare au condus la declanşarea celui de-al doilea ..... Era de asemenea limpede pentru mine că fundamentele şi principiile Naţiunilor Unite erau ameninţate în cazul în care acest atac
neprovocat nu era stopat”7.
Aşadar, decizia SUA de a se implica în conflict a fost luată în dorinţa de a
amortiza tensiunile din cadrul sistemului internaţional, şi nu din importanţa strategică a Coreei. SUA s-au adresat Consiliului de Securitate al ONU, cerând
Coreei de Nord să înceteze ostilităţile şi să se întoarcă dincolo de paralela 38.
Fără a participa la sesiune şi fără a-şi folosi dreptul de veto, ambasadorul sovietic „i-a dat lui Truman posibilitatea să organizeze rezistenţa ca decizie a comunităţii mondiale şi să justifice rolul american în Coreea”8.
Acţionând în numele securităţii colective şi al fermităţii politicii americane, Truman a ordonat trimiterea de trupe americane terestre pe lângă cele aflate sub mandatul ONU, comanda acestora fiind încredinţată generalului Douglas.
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Reuşita invaziei de la Inchon (15 septembrie 1950), când ofensiva condusă de MacArthur a scos trupele ONU din punga de la Pusan şi i-a determinat pe nord-coreeni să se retragă la sfârşitul lunii pe teritoriul propriu după ce
ulterior evacuaseră Seulul, a determinat administraţia americană să se întrebe
ce va urma. „Pentru MacArthur invazia de la Inchon a fost o lecţie demnă de
urmat pentru cum poate fi câştigat un război cu minimum de pierderi”9. La
început SUA au declarat că intervenţia are ca scop restabilirea ordinii de
dinainte de război, dar în timpul verii anului 1950 tot mai multe voci susţineau pedepsirea Coreei de Nord. Astfel, pe 27 septembrie MacArthur a fost
instruit să procedeze în consecinţă, fiind asigurat că este puţin probabil ca
URSS şi China să ofere suport militar Coreei de Sud. Acest mod de gândire
s-a dovedit a fi unul nu tocmai corect. La momentul respectiv decizia era justificată din mai multe puncte de vedere: practica pedepsirii agresorului îşi mai
găsise aplicare în politica aliaţilor (în 1944-1945 aliaţii nu s-au oprit la frontierele Germaniei); trebuia prevenită o eventuală regrupare a forţelor nordcoreene şi izbucnirea unui nou conflict; se creau premisele necesare implementării politicii ONU privitoare la reunificarea Coreei prin organizarea de
alegeri libere.
În februarie 1950, Republica Populară Chineză a semnat la Moscova un
tratat de alianţă strategică cu URSS, opt luni mai târziu China intrând în războiul din Coreea pentru a rezista Americii şi a ajuta Coreea de Nord10.
Pe 3 octombrie 1950 primul ministru chinez şi preşedinte al Comitetului
Central al Partidului Comunist Chinez, Zhou Enlai, a declarat la radio că ţara
sa se consideră îndreptăţită să intervină dacă trupele ONU sau cele sud-coreene vor traversa paralela 38. De fapt, China viza implicarea în conflict încă din
vara anului 1950, mai precis în iulie când SUA au angajat trupe pe teritoriul
Coreei de Sud şi în Strâmtoarea Taiwan. Decizia finală a fost adoptată între 1
şi 2 octombrie, două evenimente conducând la această decizie: primul, pe 30
septembrie, divizia a 3-a a armatei sud-coreene a trecut paralela 38. Şi a doua
zi, generalul Douglas MacArthur a adresat un ultimatum lui Kim Il-sung,
cerându-i capitularea necondiţionată.11 În aceste împrejurări, Mao, bazânduse şi pe suportul aerian promis de Stalin, a decis la două zile după ce trupele
sud-coreene traversaseră paralela 38 să intre în război la mijlocul lunii octombrie.
Când armata Chinei Populare a lovit, şocul surprizei a provocat o retragere aproape în panică a forţelor americane de la Yalu la sud de Seul, care a
fost abandonat pentru a doua oară în şase luni. În lipsa unei doctrine pentru
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războiul limitat, criza a făcut ca administraţia Truman să piardă controlul asupra obiectivelor politice12. Implicarea în război a chinezilor a denaturat caracterul războiului şi a dat naştere unei vehemente polemici în ceea ce priveşte
modul în care ar trebui să se desfăşoare în continuare13.
La sfârşitul lunii noiembrie MacArthur a lansat o nouă ofensivă pentru
a alunga forţele nord-coreene peste râul Yalu dar acţiunea sa a coincis cu
contraofensiva chineză condusă de generalul Lin Biao. Armatele ONU, prea
risipite, inferioare ca număr şi slab echipate pentru a se bate în aspra iarnă
coreeană, au bătut imediat în retragere. Comuniştii au ocupat din nou
Pyongyangul şi, intrând în Coreea de Sud, au ocupat din nou Seulul la începutul lunii ianuarie 1951, Stalin salutând victoriile armatei populare chineze.
Soarta războiului s-a schimbat din nou o dată cu ofensiva forţelor ONU
din a doua jumatate a lunii ianuarie 1951. În faţa unei puteri de foc superioare, chinezii s-au retras treptat din Coreea de Sud, Seulul revenind sub control
sud-coreean în martie. Forţele ONU au trecut pentru a doua oară paralela 38
în aprilie, rezultatul bătăliei nefiind singurul aspect al conflictului care fusese răsturnat. Administraţia Truman era de-acum atât de traumatizată de şocul
intervenţiei chineze încât evitarea riscului s-a transformat în principalul său
obiectiv.
Războiul din Coreea nu a însemnat atragerea din partea Kremlinului a
Americii într-un război în Asia pentru a ataca apoi în Europa şi acest lucru se
datora inferiorităţii arsenalului militar sovietic, incluzând aici şi pe cel
nuclear. Aşadar, Stalin nu ar fi riscat un război cu Statele Unite, război pe
care nu avea cum să-l câştige.
Nici MacArthur nu a înţeles aceste realităţi, fiind adeptul declarat al
continuării războiului. Într-o declaraţie din 1951, acesta insista: „Aveţi în
mână un război şi nu puteţi spune pur şi simplu: ‹Lasă-l să se prelungească
oricât, în timp ce eu mă pregătesc pentru un alt război...›”14. Deoarece nu
accepta vederile administraţiei potrivit cărora războiul din Coreea trebuia
purtat într-o manieră care să evite să dea sovieticilor un pretext de a lansa un
atac pe scară largă, MacArthur pleda pentru o strategie prin care armatele
chineze să fie înfrânte, cel puţin în Coreea. El dorea un ultimatum în urma
căruia China fie venea să discute termenii încetării focului într-o perioadă de
timp rezonabilă, fie acţiunile ei în Coreea aveau să fie privite ca declaraţie de
război împotriva naţiunilor angajate acolo, iar acele naţiuni aveau să facă
acei paşi pe care aveau să-i considere necesari pentru a se ajunge la o finali-
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zare a chestiunii .
De asemenea, MacArthur cerea cu diverse ocazii ca bazele manciuriene
să fie bombardate, să fie instituită o blocadă asupra Chinei, să fie întărite trupele americane din Coreea şi tot aici să fie aduse forţele chineze naţionaliste
din Taiwan, dar câteva din aceste recomandări ca de pildă ultima ,,depăşeau
cu mult domeniul atribuţiilor unui comandant militar”16. Truman avea nevoie
de o pace fără învingători şi învinşi şi a ales să se disocieze de turbulentul său
proconsul, revocându-l. Astfel, în aprilie 1951, în toiul unor mari dezbateri
politice şi populare, lui MacArthur i s-a luat comanda, lunga sa carieră
încheindu-se într-o controversă politică majoră. La aceasta a contribuit, cu
siguranţă, şi faptul că în diferite interviuri acordate în luna decembrie, generalul acuza în mod public administraţia că oprindu-l de la un atac total asupra
Chinei îi crează un handicap enorm. Pentru prima oară, respingerea agresiunii a fost definită ca ajungerea la reglementări pe linia de încetare a focului,
oriunde s-ar fi aflat aceasta. Statele Unite lăsau acum pe seama viitorului unificarea Coreei pe care o doriseră şase luni mai devreme prin forţa armelor.
În primăvara lui 1951, generalul Matthew Ridgway, cel care îl înlocuise
pe MacArthur, a declanşat o nouă ofensivă în timpul căreia a eliberat Seulul
şi a trecut paralela 38 pentru a doua oară aşa cum am văzut mai sus. În iunie
acelaşi an, comuniştii au propus negocieri pentru armistiţiu. „În acel punct,
Washingtonul a ordonat să se pună punct acţiunilor ofensive ... gest considerat de administraţia Truman că avea să îmbunătăţească atmosfera negocierilor, demonstrând chinezilor că Washingtonul nu urmărea victoria”17. Aceste
reţineri ale Statelor Unite i-au dat prilejul Chinei să stopeze procesul prin care
armata sa era copleşită de cea americană, dar cu toate acestea China a dus mai
departe războiul de uzură şi să pricinuiască pierderi însemnate americanilor
pe parcursul desfăşurării negocierilor.
Negocierile au fost îndelungate, purtate într-un climat de neîncredere,
lipsite de vreun rezultat concret, marcate de teama faţă de declanşarea unor
noi operaţiuni ample şi de acuzaţii împotriva americanilor care ar putea recurge la folosirea armelor bacteriologice18. Un prim progres s-a înregistrat în
noiembrie 1951, când s-a convenit asupra unei linii de armistiţiu de-a lungul
frontului, cu o poziţie uşor avansată a Coreei de Sud faţă de paralela 38. O
dată soluţionat acest aspect, în atenţia negociatorilor a fost adusă o nouă problemă, cea a prizonierilor de război, mulţi dintre cei aflaţi în Coreea de Sud
refuzând să se mai întoarcă în ţările de origine, respectiv Coreea de Nord sau
15
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China.
În octombrie 1952 Comandamentul ONU a făcut o ofertă finală de pace
şi o dată cu respingerea ei de către comunişti s-a retras de la masa negocierilor pentru o perioadă nedefinită. Astfel, s-a reafirmat posibilitatea unor acţiuni
coercitive, dar conducătorii militari americani s-au declarat rezervaţi în privinţa succesului unor operaţiuni terestre fără o reîmprospătare a trupelor,
reluarea luptelor în octombrie-noiembrie confirmând acest punct de vedere.
Noua tactică a ONU a vizat o acumulare masivă de trupe şi dirijarea acestora
fie spre ,,gâtul” peninsulei, fie spre râul Yalu, operaţiune susţinută de atacuri
asupra depozitelor de provizii şi aerodromurilor chineze.
Un factor decisiv în reluarea negocierilor din aprilie 1953 l-a avut se pare
şi moartea lui Stalin din martie acelaşi an. Premierul chinez Zhou Enlai, prezent la Moscova pentru funeralii, a sugerat revenirea la masa tratativelor şi
constatându-se acordul părţilor implicate, negocierile au fost reluate.
Războiul se încheia la 27 iulie 1953 prin semnarea armistiţiului de la
Panmunjon între reprezentanţii ONU, cei ai Chinei şi cei ai Coreei de Nord.
Coreea de Sud care se opunea divizării prin vocea lui Rhee, nu l-a semnat.
Bilanţul războiului a fost unul înfiorător: 900.000 de chinezi, 1,5 milioane de
nord-coreeni şi 1,3 milioane de sud-coreeni (în majoritate civili) au căzut victime conflictului. De asemenea, 34.000 de americani au murit în luptă şi peste
100.000 au fost răniţi. Peninsula a sfârşit prin a fi şi mai aspru disputată, la fel
cum era şi la începutul războiului.
Consecinţele războiului au făcut celebră replica generalului Bradley care
a susţinut ,,că războiul general cu Coreea ne-ar implica în războiul nepotrivit, în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit şi împotriva duşmanului nepotrivit”19.
În Statele Unite, generalul Douglas MacArthur a beneficiat de un prestigiu enorm. Întors acasă, întreprinde un tur al marilor oraşe nord-americane
fiind întâmpinat pretutindeni de mulţimi entuziaste. Momentul său de glorie
are loc într-o şedinţă comună a Congresului din 19 aprilie 1951, când va susţine un memorabil discurs. Cu această ocazie el declara citând un vechi cântec: „foştii soldaţi nu mor niciodată … ei doar se pierd în zare”.
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Human security
threats warning
in crisis situations
PROF. PHD. MIHAI NEAG*
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emocracy is the most valuable prerequisite for the instalment of the
primacy of human security at the level of the state. From this perspective, the virtues of democracy, as highlighted by Amartya Sen1, are linked
with the political freedom of citizens, which is characterized by social participation and welfare, the instrumental valences of democracies (institutional
feed-back to the needs expressed by the citizens), also with its constructive
value-generating importance meant to sustain the exchange of information,
the identification of needs, establishment of priorities, fundamentation of
choices and building up of a consensus. In terms of positive human security,
these are defining a participative system based on sub-state levers belonging
to the public space.
Human security implies a set of discrete avenues of approach: the perspective of „absence of need”, the perspective of „absence of fear”, or the
integrated perspective as a whole, with particularized and socially and culturally determined dimensions.
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The educational action in the
context of today’s world’s issues
In the specialized literature, the contemporary society is increasingly
considered as an education-based society. The comparative analyses of the
current educational systems from various countries of the world are highlighting the convergence that exists between the degrees of social, economic,
political and cultural development of a society, and the viability of the educational system, of those patterns of education that the respective society is promoting.
In the last decades of the 20th century scientists, politicians and the people involved in various fields of the social life identified a new category of
issues the humankind has been facing: pollution and environmental damage,
the scarcity of the natural resources as a consequence of the huge increase of
the population, the deepening of the discrepancies between the poor and the
wealthy states, the emergence of a new type of armed conflict (the terrorism),
the influx of information in all fields and so. The connections between these
global issues are obvious to the analysts who claim that there cannot be any
development if there is no peace, which in turn is authentic only when it respects the human rights and fundamental freedom of the individuals. One cannot pretend that these rights and the freedom exist in places where misery,
hunger and illiteracy reign.
One aspect that needs to be mentioned refers to the major changes that
have occurred in the way the educational activities are conceived and carried
out, under the circumstances of the rapid circulation of information. Due to
the technological progress, the post-modern contemporary society is considered a society of generalized communication, which involves adequate restructuring at the level of educational reality. This restructuring is imposed,
according to J.F. Lyotard2, by the passing, due to the technological progress,
from „incomplete information games” to “complete information games”.
In the context of the modern society, the incomplete information games
were prevalent (situations, challenges) and the level of performance of those
involved was inherently limited and strictly conditioned by their own capacity of acquiring, memorizing and recalling different information and knowledge. The technological process and the characteristics of the communicational
society have determined the apparition of the complete information games
(situations, challenges).
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Under such circumstances, the educational act, destined to the preparation of the individuals who need it in order to cope with the requirements of
life, must concentrate not only on transmitting the information, presently
available at a large scale, but on the development of the human capacity to
establish new connections between the acquired knowledge, to relate between domains of knowledge, to use their abilities creatively in order to solve the
difficult situations they are facing.
Involving education in contemporary world problems is not only about
adapting it structurally to the specific of the game with complete information,
but it also involves taking into consideration the fact that we are presently witnessing a process of progressive multiplication, through informational
technology and mass-media, of images and knowledge about the world, process that can lead to people’s self-alienation and loss of the sense of reality3.

Aspects of population
reaction in case of human
security threats
Situations where human security threats occur are frequent in today’s
world, because of multiple causes:
• natural events (floods, fires, volcanic eruptions, avalanches, mudslides
etc.);
• major unpredictable accidents (e.g. the energetic accident at Cernobil,
recent effects of the tsunami on the planet at Fukushima, a plane’s crash on an
inhabited area etc.);
• socio-political events (wars, terrorism, large groups of refugees, famine caused by erroneous politics etc.).
Within communities, materialization of internal phenomena associated
with violence has different shapes and is translated into a series of indicators
in the following fields4:
• political-institutional (institutionalized violence of the state and of
some unofficial institutions in the private security sector);
• institutional-economic (organized crime; business interests);
• economic-social (gangs; homeless children; homeless people vagrants);
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• economic (delinquency; theft);
• social (domestic violence; child abuse; generation gap; daily “free” violence).
Most people are not prepared or well trained to deal with dangerous,
hazardous, adversity crisis situations, with major challenges respectively.
Because of this, each person should use their inborn qualities to survive and
to increase their degree of resistance to any unpleasant situation that might
appear. Regular people usually overcome successfully the dramatic, traumatizing, hazardous or stressing situations they meet in their lives providing some
requirements are met: care and help from the others, positive thinking and
success expectation, opportunity to involve actively in activities, positive
relationships with those around them, clear, consistent behaviour rules, abilities to manage in new life situations etc.
People’s ability to adjust well to tragedy, trauma, threats or difficult
experiences is called resiliency5. Studies have shown that resiliency is natural,
ordinary even if it manifests itself in different degrees with different people.
For instance, the way in which the Americans reacted to the terrorist attacks
in 11 September 2001, when ordinary people demonstrated a strong resiliency and made efforts to go on with their daily life.
The human vulnerability, supported by mental fragility and lack of education, intensified by the lack of planning and of emergency situations management may cause significant human, financial and structural losses. These
loses depend on the capacity of the population for facing or withstanding a
disaster. This approach is epitomized in the expression: disaster occurs when
hazard meets vulnerability. Thus, a natural hazard will never cause disaster in
a non-vulnerable area, for example, an earthquake in an uninhabited area.
Studying the behaviour of civilian population in various situations, resiliency researchers have come to the following conclusions6:
• the survival skills of a person may be formed and educated;
• the survival skills and the survival spirit, if practiced everyday become
habits increasing the survival chances in a limit situation;
• people trained to act, think or feel in a certain way, following either a
model or an instructor’s indications do not cope with limit situations as successfully as people with self-developed skills. This is due to the fact that the
best survivors have developed a personal, unique way of dealing with dramatic situations.

140

www.rft.forter.ro

Human security threats warning in crisis situations

By the end of the 20th century, in response to the issues of the modern
world, developing the endurance of the population in potentially dangerous
areas or situations had become a main goal of educational initiatives on part
of the community, the school, the social assistants and the staff specialized in
organizing educational programs. The efforts of communities in order to train
and support the population through educational and support programs are
constantly developing throughout the world, their goal being proactive, to
prevent the potential losses that may occur in crisis situations. Intensifying the
endurance of the population is a recurring theme in all the intervention plans
whether clinical, humanitarian or meant to provide psychological support,
plans drawn by the representatives of institutions and organizations in charge
with training the reaction of the population in life-threatening situations. What
is aimed at is a positive approach to life, in order to minimize the risk of psychological dysfunctions appearing within the population.
Humanitarian disasters, as events that pose a threat to human security,
whether they have natural or socio-political causes or they are large scale
accidents, are always negatively charged events, with an immediate impact on
human behaviour. The reactions of those involved can vary from panic to concrete actions meant to save their or others’ lives, all of which represent normal behaviours. After the initial shock passes, the process of internalizing the
event occurs.
It is wrong to judge the reactions of the people affected at the time of the
catastrophe, without considering the complexity of the factors involved. Quite
often a feeling of guilt towards oneself or the others appears, many people feel
that they have not risen to the level of expectations and that they have disappointed themselves or the others. At such times, the psychological support
plays a crucial role.

Types of specialized intervention for the support of the
population in crisis situations
The term psychological support is defined as the support provided by a
group of people (within or outside the community) in order to support the
community to overcome the crisis situation. The people affected must be
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assisted throughout the events, until the crisis is overcome, as naturally as
possible.
Crises refer to experiencing a number of negative events which imperil
the physical and psychological integrity of individuals, and even their life (we
can include here events and experiences which threaten one’s family, home,
property or personal welfare). From a psychological perspective, a crisis can
be considered to be the prospect of losing or the loss of a close relationship,
of prestige or social position, or the challenge posed by a competitive situation. Generally speaking, the objective of psychosocial intervention and support with regard to crisis situations is the psychological assessment of the
immediate situation, as well as assisting the individual to regain at least the
functional capacity possessed prior to the crisis.
The most appropriate intervention in a crisis situation is brief, uniform in
time, direct, goal-oriented and cooperative. The people trained to provide psychosocial support are expected to:
• assess the scale and characteristics of the crisis situation;
• evaluate the full range of possibilities and abilities that individuals possess in order to cope with the crisis;
• the assessment should be conducted without delay, after which a decision as to the applicable intervention strategy is to be made. Three directions
of psychological support are considered:
– cognitive (the individuals must be assisted to understand the exact
situation in which they are);
– affective (the individuals must be encouraged to express their emotions
and feelings, and to identify the motivational resources of their personality in
order to accept the situation and overcome it);
– behavioural (several immediate actions are necessary, as well as the
adoption of some behaviours meant for self-protection and the protection of
others).
For such interventions, the competent state institutions and the humanitarian organizations are expected to employ a group of mediators/community
counsellors, namely individuals from the affected community trained to intervene in order to provide the community with psychosocial support. The concept of community counsellors came into being as a reaction to the necessity
for the existence of some individuals and mechanisms that could be used to
identify the needs of a community which is under the effects of the shock
generated by a highly negative event. It is advisable that the counsellors be
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professionals with medical studies (not necessarily medical doctors), social or
educational studies, students or employees of state institutions. Preferably,
these are individuals involved in community life, having the following tasks7:
• to actively listen to the affected ones;
• to encourage the introverted individuals to communicate about their
loss.
It is preferable to get people involved in the community life and they
should have the following tasks:
• to actively listen to the affected ones;
• to help people show their grief and talk about their losses;
• to initiate individual and group discussions about the negative experience they had to face;
• to manage the losses they experienced by a supportive interaction (waiting for the people’s feedback, encouraging the expression of feelings);
• to show a special attention to children, organizing different games and
creative interactive activities;
• to get a general view on the whole phenomenon and its possible solutions.
This type of support is extremely important as it gives the community
back a way of life that includes its dignity, health, privacy, comfort and security.

The approach of preventing
the crisis situations
– the development of the
population’s „life capabilities”
J.Allan and E.Anderson (1996)8 have developed an approach of preventing the crisis situation which might help people in need. It is a psychological
and educational model meant to teach people certain adjusting strategies they
might use in case of crisis. The program includes educational and counselling
activities, which might help the participants to learn the following:
• what a crisis situation is, when, why and how it could occur;
• what the thoughts and feelings in such situations are;
• what are the changes of the thoughts, feelings and behaviours undergone by people in critical situations;
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• what adjusting policies can be used in such situations.
Preventive educational interventions addressing the population focus on
understanding the necessity for some behavioural changes, on developing
some abilities necessary for living such as: communication, decision making,
emotions management, assertiveness, developing self-esteem, stress and frustration endurance, relating abilities. A wide range of interactive activities can
be organized in order to maintain the participants’ involvement in the process,
based on the idea that information per se is rarely sufficient to determine
behavioural changes. Among these activities there are: role-plays, debate
groups, puzzles, exercises and other innovative educational techniques.
Preventive activities which can be organized to develop “living abilities”
as well as people’s readiness in the event of the occurrence of some human
security threats are based on the following principles9:
• the first step is to inform the population in an accessible relevant manner;
• it is important to avoid messages that trigger fear (through the language used in categorizing people, events etc) because they have limited motivational effects on the population. Instead, positive messages will be used as
they are meant to create, maintain and intensify healthysthenic behaviours
oriented towards increasing life quality;
• people will be encouraged to train for and get involved especially in
activities in which they are likely to be successful, for which they are gifted
and which they can carry out with pleasure, as only in this way can they
obtain proficient results;
• people will be taught to explore acting alternatives in any context and
to make informed choices even when all their options are unfavourable;
• the involvement of the community in individuals’ lives as well as the
individuals’ involvement in the life of the community is a condition in overcoming traumatic events;
• some people’s failures and wrong choice of attitudes in certain situations with which they are confronted are normal and human and, consequently, foreseeable.
People always need to plan their future and learn from their past mistakes. They often make their present miserable because they worry about and
have negative expectations regarding the future. The way people look at life,
the way they relate to daily events, and the “metaphor” they associate with life
(they consider life as a battle, an adventure, a suffering, a way, a journey, a
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struggle, a mission, a race, a passage, a merry-go-round, a mountain etc) are
important factors on which people’s power to go through life depends.
This work was supported by CNCSIS – UEFISCUS, project number 900
PNII – IDEI codel 1204/2008.
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Abstract:
Democracy is the most valuable prerequisite for the instalment of
the primacy of human security at the level of the state. From this perspective, the virtues of democracy, as highlighted by Amartya Sen, are
linked with the political freedom of citizens, which is characterized by
social participation and welfare, the instrumental valences of democracies (institutional feedback to the needs expressed by the citizens) ,
also with its constructive value-generating importance meant to sustain the exchange of information, the identification of needs, establishment of priorities, fundamentation of choices and building up of a
consensus. In terms of positive human security, these are defining a
participative system based on sub-state levers belonging to the public
space.
Cuvinte-cheie: situaţii de criză, securitate umană, educaţie, prevenire.
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emocraţia constituie premisa cea mai valoroasă a instalării primatului securităţii umane la nivel de stat. Prin această prismă, virtuţile democraţiei, aşa cum subliniază Amartya Sen1 , sunt legate de libertatea
politică a cetăţenilor, caracterizată prin participare socială şi bunăstare, valenţele instrumentale ale democraţiei (feed-back-ul instituţional la nevoile exprimate ale cetăţenilor) şi importanţa sa constructivă, generatoare de valori
menite să susţină procesul schimbului de informaţii, identificarea nevoilor,
setarea priorităţilor, fundamentarea alegerilor şi construirea consensului. În
termeni de securitate umană pozitivă, acestea definesc un sistem participativ
bazat pe pârghii substatale aparţinând spaţiului public.
Securitatea umană implică o serie de căi distincte de abordare: perspectiva „absenţei nevoii”, perspectiva „absenţei fricii”, perspectiva integrată ca
ansamblu, cu dimensiuni particularizate şi determinate social şi cultural.

D

Acţiunea educaţională în
contextul problematicii lumii
contemporane
Societatea contemporană este tot mai mult denumită în literatura de specialitate ca fiind o societate a educaţiei. Analizele comparative ale sistemelor
educaţionale actuale din diverse ţări ale lumii evidenţiază convergenţa existentă între gradul de dezvoltare socială, economică, politică şi culturală a unei
societăţi şi viabilitatea sistemului de învăţământ, a formelor de educaţie pe
care societatea le promovează.
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, oamenii de ştiinţă, dar şi
oamenii politici sau cei implicaţi în diferite sectoare ale vieţii sociale, au identificat o nouă categorie de probleme cu care se confruntă omenirea: poluarea
şi deteriorarea continuă a mediului, caracterul limitat al resurselor naturale în
contextul creşterii galopante a populaţiei, accentuarea decalajelor dintre ţările bogate şi cele sărace, frecvenţa unor noi tipuri de conflicte armate (terorismul), avalanşa de informaţii din toate domeniile etc. Pentru analişti sunt evidente conexiunile între aceste probleme globale: dezvoltarea nu poate avea
loc fără pace, pacea nu poate fi autentică fără respectarea drepturilor omului
şi asigurarea libertăţilor fundamentale, iar aceste libertăţi şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul.
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Un aspect care trebuie menţionat se referă la schimbările majore apărute
în modul de concepere şi de realizare a acţiunilor educative în condiţiile circulaţiei rapide a informaţiei. Datorită progresului tehnologic, societatea contemporană postmodernă este considerată o societate a comunicării generalizate, fapt ce implică restructurări adecvate la nivelul realităţii educaţionale.
Aceste restructurări sunt impuse, în opinia lui J.-F. Lyotard2, de trecerea, graţie progresului tehnologic, de la „jocurile cu informaţie incompletă”, la „jocurile cu informaţie completă”.
În contextul societăţii moderne predominau jocurile (situaţiile, provocările) cu informaţie incompletă, în cadrul cărora nivelul de performanţă al celor
care se implicau era a priori limitat şi strict condiţionat de însăşi capacitatea
acestora de a achiziţiona, memora şi reactualiza diversele informaţii şi cunoştinţe. Progresul tehnologic şi caracteristicile societăţii comunicaţionale determină apariţia jocurilor (situaţiilor, provocărilor) cu informaţie completă.
În aceste condiţii, acţiunea educaţională, destinată pregătirii indivizilor
pentru a face faţă cerinţelor vieţii, trebuie să se concentreze nu atât asupra
transmiterii de informaţii, care sunt în prezent accesibile pe o scară largă, ci
mai ales asupra dezvoltării capacităţii oamenilor de a stabili noi conexiuni
între cunoştinţele achiziţionate, de a pune în joc relaţii între domenii ale
cunoaşterii, de a-şi utiliza în mod creativ capacităţile pentru a rezolva situaţiile dificile cu care se confruntă. Implicarea educaţiei în problematica lumii
contemporane nu se reduce la adecvarea structurală a acesteia la specificul
jocului cu informaţie completă, ci presupune şi luarea în calcul a faptului că
în prezent asistăm la un proces de multiplicare progresivă, prin tehnologia
informaţională şi mass-media, a imaginilor şi cunoştinţelor despre lume, proces ce poate conduce la îndepărtarea de sine a oamenilor şi la pierderea sensului realităţii3.

Aspecte ale reacţiei populaţiei
în cazul unor ameninţări la
adresa securităţii umane
Situaţiile în care apar ameninţări la adresa securităţii umane sunt frecvente în lumea de astăzi, iar cauzele sunt multiple:
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• evenimente naturale (inundaţii, incendii, erupţii vulcanice, avalanşe,
alunecări de teren etc.);
• accidente majore imprevizibile (de exemplu, accidentul energetic de la
Cernobîl, efectele recente ale tsunami-ului asupra centralei de la Fukushima,
prăbuşirea unui avion într-o zonă locuită etc.);
• evenimente social-politice (război, terorism, refugiaţi în grupuri mari,
foamete cauzată de politici eronate etc.).
Materializarea în cadrul comunităţilor a fenomenelor interne asociate cu
violenţa îmbracă multiple forme şi se traduce într-o serie de indicatori în
următoarele domenii4:
• politic – instituţional (violenţa instituţionalizată a statului şi a altor
instituţii neoficiale din sectorul privat de securitate);
• instituţional – economic (crima organizată; interesele de afaceri);
• economico – social (găşti de cartier; copiii străzii; persoane fără adăpost - vagabonzi);
• economic (delincvenţă; furt);
• social (violenţa domestică; abuzul asupra copiilor; conflictul dintre
generaţii, violenţa ”gratuită”, de zi cu zi).
Majoritatea oamenilor nu au parte de o pregătire sau de un antrenament
bun pentru a face faţă situaţiilor periculoase, de risc, de adversitate, de criză,
respectiv unor provocări majore. Pentru aceasta, fiecare trebuie să-şi folosească abilităţile înnăscute de a supravieţui şi să-şi crească gradul de rezistenţă la
orice situaţie neplăcută care ar putea să apară. Oamenii obişnuiţi traversează în
general cu bine situaţiile dramatice, traumatizante, riscante sau stresante ale
vieţii, cu condiţia să aibă asigurate o serie de cerinţe: grijă şi ajutor din partea
celorlalţi, gândirea pozitivă şi aşteptarea succesului, oportunitatea de a se
implica intens în activităţi, relaţii pozitive cu cei din jur, reguli clare şi consecvente de comportament, abilităţi de a se descurca în situaţii noi de viaţă etc.
Capacitatea persoanelor de a se adapta bine în faţa adversităţilor, traumelor, tragediilor, ameninţărilor sau a experienţelor dificile este denumită rezilienţă5. Studiile au arătat că rezilienţa populaţiei este ceva normal, nu ieşit din
comun, chiar dacă se manifestă în grade diferite la persoane diferite. Un
exemplu îl poate constitui modul în care au reacţionat americanii la atacurile
teroriste din 11 septembrie 2001, oamenii obişnuiţi demonstrând o rezilienţă
puternică şi făcând eforturi pentru a-şi continua viaţa obişnuită.
Vulnerabilitatea umană, întreţinută de fragilitatea psihică a persoanelor şi
de lipsa lor de pregătire, agravată prin lipsa de planificare sau lipsa unui
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management potrivit pentru situaţii de urgenţă, poate produce însemnate pierderi financiare, structurale şi umane. Pierderile provocate depind de capacitatea populaţiei de a suporta sau de a rezista unui dezastru. Acest mod de abordare este concentrat în formularea: „dezastre se întâmplă dacă un hazard se
întâlneşte cu o vulnerabilitate”. Astfel, un hazard natural nu va provoca niciodată un dezastru într-o zonă fără vulnerabilitate, de exemplu un cutremur
puternic într-o regiune nelocuită.
Studiind comportamentul populaţiei civile în diverse situaţii, cercetătorii
fenomenului rezilienţei s-au convins de următoarele aspecte6:
• calităţile de supravieţuitor ale unui om pot fi formate, educate;
• calităţile de supravieţuitor şi spiritul de supravieţuire, exersate în fiecare zi, devenite obişnuinţe, cresc şansele de a rezista atunci când acest lucru
este impus de o situaţie limită;
• oamenii antrenaţi să acţioneze, să gândească şi să simtă într-un fel
anume, conform unui model sau conform indicaţiilor unui instructor, nu se
descurcă în faţa unor provocări neaşteptate ale vieţii la fel de bine cum o fac
persoanele cu abilităţi autodezvoltate, şi asta pentru că cei mai buni supravieţuitori şi-au dezvoltat o modalitate proprie, unică, cea mai potrivită pentru ei
înşişi de a face faţă situaţiilor dramatice.
Dezvoltarea rezilienţei populaţiei care se află în zone şi situaţii cu potenţial de risc a devenit un scop de foarte mare actualitate al intervenţiilor educative din partea comunităţii, a şcolii, a asistenţilor sociali şi a personalului
specializat în organizarea unor programe educaţionale încă de la sfârşitul
secolului al XX-lea, ca răspuns specific la problematica lumii contemporane.
Eforturile comunităţilor de a pregăti şi susţine populaţia prin intermediul unor
programe educative şi de suport sunt în continuă creştere în întreaga lume,
scopul acestora fiind proactiv, de prevenţie, de scădere a eventualelor pierderi
care se pot înregistra în situaţii de criză. Intensificarea rezilienţei populaţiei
este o temă prezentă în manieră accentuată în toate planurile de intervenţie de
natură clinică, umanitară ori de suport psihologic, realizate de responsabilii
diferitor instituţii şi organizaţii în vederea pregătirii reacţie populaţiei în situaţii de ameninţare la adresa securităţii umane. Se urmăreşte în mare măsură stimularea abordării pozitive a vieţii, în vederea scăderii riscului apariţiei disfuncţiilor psihice din rândul populaţiei.
Dezastrele umanitare, ca evenimente care constituie ameninţări la adresa securităţii umane, fie că au cauze naturale, social-politice sau sunt accidente de proporţii, sunt întotdeauna evenimente puternic negative, cu influenţă
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imediată asupra comportamentului uman. Reacţiile celor implicaţi pot varia
de la panică la acţiuni concrete de salvare a propriei vieţi sau a altora, toate
aceste comportamente fiind normale. După ce primul moment de şoc a trecut,
începe procesul de interiorizare a ceea ce s-a întâmplat, parcurs pe care fiecare îl face într-o manieră diferită.
Este eronat să judecăm reacţiile din momentul producerii catastrofei a
celor afectaţi, fără să ţinem cont de complexitatea factorilor implicaţi. Foarte
des apare sentimentul de vinovăţie faţă de sine şi de cei apropiaţi, multe persoane simt că nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor şi că au dezamăgit/s-au
dezamăgit pe sine şi pe ceilalţi. În aceste momente, un rol foarte important îl
are suportul psihosocial.

Modalităţi de intervenţie
specializată pentru suportul
populaţiei în situaţii de criză
Termenul suport psihosocial este definit ca sprijin oferit de un grup
de persoane (din comunitate şi din afara comunităţii) în vederea susţinerii
comunităţii afectate pentru depăşirea situaţiei de criză. Persoanele afectate trebuie însoţite pe tot parcursul evenimentelor, până la depăşirea crizei
într-un mod pe cât posibil natural. Crizele se referă la trăirea unor evenimente negative care pun în pericol integritatea fizică şi psihică a indivizilor şi chiar viaţa acestora (putem include aici evenimente şi experienţe
care ameninţă familia, locuinţa, proprietatea sau bunăstarea personală).
Sub aspect psihologic, putem considera criză pierderea sau ameninţarea cu
pierderea a unei relaţii apropiate, a prestigiului şi a poziţiei sociale, sau
confruntarea cu o situaţie cu caracter competitiv. În general intervenţia şi
suportul psihosocial pentru situaţii de criză are ca obiectiv evaluarea psihologică a situaţiei imediate, precum şi susţinerea individului să revină,
cel puţin la un nivel de funcţionare pe care l-a avut înainte de instaurarea
crizei.
Intervenţia cea mai potrivită pentru o situaţie de criză este de scurtă durată, unitară în timp, directă, orientată spre scop şi cooperantă. Persoanele pregătite pentru a se implica în acordarea de suport psihosocial trebuie:
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– să evalueze amploarea şi particularităţile situaţiei de criză;
– să inventarieze repertoriul de disponibilităţi şi abilităţi pe care le au
indivizii pentru a face faţă crizei.
Evaluarea trebuie să aibă caracter imediat, după care se decide în legătură cu strategia de intervenţie aplicată. Se urmăresc trei direcţii de suport psihologic:
– cognitiv (persoanele trebuie ajutate să înţeleagă exact situaţia în care se
află);
– afectiv (persoanele trebuie susţinute în exteriorizarea emoţiilor şi sentimentelor şi în identificarea resurselor motivaţionale ale personalităţii pentru
acceptarea situaţiei şi depăşirea ei);
– comportamental (sunt necesare unele acţiuni cu caracter imediat şi
adoptarea unor comportamente de autoprotecţie a persoanelor sau de protecţie a celorlalţi).
Pentru astfel de intervenţii, instituţiile statului cu responsabilităţi în
domeniu şi organizaţiile umanitare e necesar să dispună de un grup de mediatori/consilieri comunitari (community counselors), respectiv persoane din
comunitatea afectată care au fost pregătite să intervină pentru oferirea suportului psihosocial propriei comunităţi. Conceptul de consilieri comunitari a
apărut ca răspuns la necesitatea de a exista persoane şi instrumente utile descoperirii nevoilor unei comunităţii aflate sub efectele şocului provocat de un
eveniment puternic negativ. Consilierii se recomandă să fie persoane cu studii (nu neaparat aprofundate) medicale, sociale, de educaţie, studenţi sau chiar
persoane din instituţile statului. De preferat este să fie persoane implicate în
viaţa comunităţii, care au următoarele sarcini7 :
– să asculte activ pe cei afectaţi;
– să încurajeze comunicarea despre pierderea suferită a celor care se
exteriorizează mai greu;
– să iniţieze discuţii cu fiecare în parte dar şi în grup despre experienţa
legată de evenimentul negativ suferit;
– să ţină legatura cu autorităţile locale şi cu ceilalţi actori implicaţi în
eveniment;
– să gestioneze pierderea suferită de persoană prin interacţiune suportivă
(aşteptând feedback-ul persoanei, încurajând exprimarea sentimentelor etc.);
– să acorde o atenţie specială copiilor, organizând diferite jocuri şi activităţi interactive şi creative;
– să aibă o viziune de ansamblu asupra fenomenului şi a posibilelor soluţii.
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Acest tip de suport este foarte important pentru că are ca scop susţinerea
comunităţii pentru a reveni la un mod de viaţă ce le va asigura demnitatea,
sănătatea, intimitatea, confortul şi siguranţa.

Abordarea de tip preventiv a
situaţiilor de criză –
dezvoltarea „abilităţilor de
viaţă”ale populaţiei
J. Allan şi E. Andreson (1996)8 au dezvoltat un model de abordare de tip
preventiv a situaţiilor de criză în care s-ar putea afla oamenii la un moment
dat. Este un model psiho-educaţional menit să-i înveţe pe oameni anumite
strategii adaptative la care să recurgă în situaţii de criză. Programul include
activităţi educative şi de consiliere, care îi ajută pe participanţi să înveţe
următoarele:
• ce este o situaţie de criză, când, de ce şi cum se poate declanşa;
• ce gânduri şi sentimente sunt generate de o asemenea situaţie;
• în ce fel se modifică gândurile, sentimentele şi comportamentele persoanelor care parcurg situaţii de criză;
• ce strategii de adaptare se pot folosi în asemenea situaţii.
Intervenţiile educative de tip preventiv pentru populaţie se concentrează
pe înţelegerea necesităţii unor schimbări comportamentale, pe dezvoltarea
unor abilităţi necesare vieţii, cum ar fi: comunicarea, luarea deciziilor, gestionarea emoţiilor, asertivitatea, creşterea stimei de sine, rezistenţa la stres şi
frustrare, abilităţi de relaţionare. În activităţi cu caracter interactiv se pot organiza jocuri de rol, grupuri de dezbateri, puzzle-uri, exerciţii şi alte tehnici educaţionale inovative, care să-i menţină pe participanţi implicaţi în activitate,
pornind de la ideea că informaţiile în sine sunt rareori suficiente pentru a
determina schimbări comportamentale.
Principiile pe care se bazează activităţile de tip preventiv ce pot fi organizate pentru dezvoltarea „abilităţilor de viaţă” şi pregătirea populaţiei pentru
situaţia apariţiei unor ameninţări la adresa securităţii umane sunt
următoarele9:
– primul pas este informarea populaţiei în manieră accesibilă şi relevan-
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tă;
– se vor evita mesajele care stârnesc teama (prin limbajul folosit în categorisirea persoanelor, a evenimentelor etc.), deoarece au efecte motivaţionale limitate asupra populaţiei. În schimb, se vor utiliza mesaje pozitive, menite să creeze, să menţină şi să intensifice comportamentele stenice, sănătoase,
orientate spre creşterea calităţii vieţii;
– oamenii vor fi încurajaţi să se pregătească şi apoi să se angreneze mai
ales în activităţi în care se aşteaptă să obţină succes, în activităţi pentru care
au înclinaţii şi pe care le pot desfăşura cu plăcere, deoarece astfel pot obţine
rezultate performante;
– oamenii vor fi învăţaţi să exploreze în orice situaţie alternativele acţionale şi să facă alegeri conştiente, chiar şi atunci când toate opţiunile le sunt
nefavorabile;
– implicarea comunităţii în viaţa oamenilor şi a oamenilor în viaţa comunităţii este o condiţie a depăşirii evenimentelor traumatizante;
– eşecurile unor persoane şi adoptarea unor comportamente nepotrivite
situaţiilor cu care aceştia se confruntă sunt normale, omeneşti şi ne aşteptăm
să se întâmple. Se încurajează conştientizarea lecţiilor învăţate şi adoptarea
unei atitudini pozitive a celorlalţi faţă de persoanele care au greşit, pentru a-i
sprijini să revină.
Oamenii au întotdeauna nevoie a-şi planifica viitorul şi de a învăţa
din greşelile trecutului. Foarte adesea îşi fac prezentul nefericit datorită îngrijorării şi aşteptărilor negative legate de viitor. Felul de a privi viaţa, de a se
raporta la evenimentele zilnice, „metafora” pe care o asociază vieţii (considerând viaţa o bătălie, o aventură, o suferinţă, un drum, o zbatere, o misiune, o
cursă, o închisoare, o trecere, un carusel, un munte etc.) sunt factori importanţi, de care depinde puterea oamenilor de a traversa evenimentele vieţii.
Această lucrare a fost sprijinită de către CNCSIS –UEFISCSU, proiectul numărul 900 PNII – IDEI cod 1204/2008.
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Federaţia Rusă –
scena sângeroasă
a jihadului cecen
PLTUTONIER ADJUTANT CIPRIAN POPESCU*

Abstract
”Old security concepts will be dimmed, stored in a museum security
concept
and
peace
will
be
maintained
by
replacing the hardware means in the security means.”
Cuvânt-cheie: terorism, atentat.

roblema terorismului, care până nu demult era tratată în general
punctual, de la caz la caz, a devenit o temă cu adevărat globală după
evenimentele din 11 septembrie 2001.
Terorismul, apărut cu milenii în urmă este inadmisibil de prezent, astăzi,
în viaţa lumii actuale. El s-a extins ca număr de atentate, s-a diversificat sub
aspectul mijloacelor folosite, al profesionalizării înalte a organizaţiilor sale şi,
nu în ultimul rând, al cruzimii şi numărului mare de jertfe. Persistenţa acestui
fenomen în diverse zone ale lumii, cu precădere în zona Caucazului de Nord,
a luat amploare şi datorită implicării fostului preşedinte şi actualmente primministru Vladimir Putin, în luarea unor decizii foarte importante în domeniul
politicii externe. În acest sens, acesta s-a alăturat campaniei antiteroriste a fostului preşedinte american, George Bush, şi a dezvoltat ideea că terorismul din
Caucazul de Nord este un produs al „terorismului internaţional, instrumentat

P
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şi finanţat de forţele islamice din afară”.
Dar, ca şi în trecut, problema combaterii terorismului internaţional a
rămas şi continuă să rămână serios afectată de anumite încercări de a o scoate de sub incidenţa reglementărilor juridice infracţionale de acest gen, săvârşite în scopuri politice1.
Eşecul politicilor preşedintelui rus Dimitri Medvedev2 şi ale primuluiministru Vladimir Putin, în Caucazul de Nord, a îngroşat rândurile islamiştilor, loviturile teroriste readucând frica, spaima, în rândul moscoviţilor şi nu
numai.
Este evident că toate actele teroriste din Federaţia Rusă au creat o decredibilizare a administraţiei de la Kremlin, care în decursul ultimilor ani nu a
luat suficiente măsuri de protecţie a populaţiei, fiind acte condamnabile, ceea

Figura nr.1
http://viziunigeopolitice.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

ce demonstrează că „centura cronică” de instabilitate la periferia Federaţiei
Ruse, compusă din republici şi influenţe islamiste, inclusiv cu tentă teroristă
şi crearea de noi entităţi sociale, culturale, cum ar fi „califatul islamic”, au
fost, sunt şi vor reprezenta un risc permanent pentru Federaţia Rusă, şi nu în
ultimul rând şi pentru comunitatea internaţională.
Nimic nu este întâmplător, ceea ce se petrece acum la nivel mondial, prin
dorinţa unor state ca Tunisia, Egipt, Algeria, Libia (care se află deja în prag
de război civil) de a se elibera de sub dominaţia unor grupuri, persoane care
au guvernat acele ţări cu o mână forte, de-a lungul istoriei, a demonstrat că
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impunerea conducerii prin forţă nu mai poate fi aplicată, iar democratizarea
acestor state reprezintă unica şansă de a putea accede în marea familie a
democraţiei, şi implicit de a fi liberi.
De aici va veni şi următoarea întrebare: Va putea preşedintele rus
Medvedev prin ultimele măsuri de coerciţie (modificarea Codului Penal3),
chiar la un moment dat unele persoane cerând şi introducerea pedepsei cu
moartea, să elimine din amploarea acestor acte de terorism care macină şi vor
măcina Federaţia Rusă?
Plecând de la această întrebare nu pot să nu mă întreb retoric: mai poate
Federaţia Rusă să fie măreaţă, să mai aibă resursele necesare stârpirii acestui
flagel?
De ce această întrebare? Pentru că după cum se ştie, în anii ce au precedat cel de-al Doilea Război Mondial, Rusia avea cel mai mare teritoriu din
lume, era pe locul al treilea în privinţa numărului de locuitori, şi cel mai
important, era pe locul doi din punct de vedere al economiei. Acum, Federaţia
Rusă4 este văzută ca o republică bananieră industrializată, unde corupţia şi
problemele demografice şi de sănătate duc la un declin inevitabil, iar conform
reprezentantului Centrului pentru Reformă Europeană, Katinka Bariş, guvernul este disfuncţional, iar corupţia omniprezentă face dificilă modernizarea
Federaţiei Ruse. Dar, nu trebuie omis faptul că deşi Rusia este astăzi mai săracă decât restul ţărilor europene, dispune de două bogăţii considerabile: teritoriul şi resursele subsolului.
Aşadar, în ciuda acestor neajunsuri, în combaterea şi anihilarea terorismului sunt necesare eforturile conjugate ale tuturor statelor doritoare de pace
şi progres, să se treacă peste orice fel de divergenţe în ceea ce priveşte terorismul ca forme de manifestare, să se aşeze la o masă a discuţiilor pentru a
analiza şi înţelege actul terorist, această lucrare de faţă dorind a fi un „studiu
de fezabilitate” prin care să se poată identifica adevăratele cauze ale acestui
flagel al secolului XXI, şi nu în ultimul rând, de a se aplica soluţiile cele mai
viabile astfel încât aşa ceva să nu se mai întâmple niciodată şi nicăieri în lume.
Se va dori acest mod de abordare, oare?
Şi totuşi, omenirea poate să-l pună sub supraveghere, să-i limiteze efectele şi să se protejeze împotriva lui – majoritatea programelor guvernamentale având patru obiective de bază: prevenirea, descurajarea, reacţia şi previziunea.
Este imposibil oare?
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Faptele care acuză - atentatele
sângeroase ce au zguduit
lumea rusă
Fenomenul terorist internaţional constituie una din principalele ameninţări la adresa societăţii umane şi a stării de siguranţă naţională a statelor lumii,
continuând să reprezinte un pericol social deosebit de grav, atât pentru structura şi coeziunea socială, cât şi pentru securitatea indivizilor şi a statelor.
Analiza evoluţiei fenomenului la scară mondială relevă faptul că după
anul 2001, reorientarea terorismului spre ţinte din aviaţia civilă, spre copii
nevinovaţi din şcoli arată dramatismul şi lipsa de responsabilitate a celor care
o fac, terorismul devenind reperul esenţial al tuturor manifestărilor antisociale în numele unor cogniţii ideologice sau doctrine politico-religioase în contradicţie cu raţiunile umane, morale, legislative şi culturale. A ucide, a comite un atentat de către o persoană fără nicio pregătire specială, tip Kamikaze,
pentru 200 de dolari, arată mizeria ori ura cu care aceste persoane au fost
îndoctrinate din diverse raţiuni în a ucide.
Scurtă cronologie a atentatelor din Federaţia Rusă
– 24 ianuarie 2011 - o explozie s-a produs pe aeroportul internaţional
Domodedovo din Moscova, unde cel puţin 31 de persoane
şi-au pierdut
viaţa, iar alte 130 de persoane au fost rănite;
– 20 octombrie 2010 - un grup armat, format din patru insurgenţi musulmani, au atacat sediul Parlamentului cecen de la Groznîi, subordonat autorităţilor de la Kremlin. Atacul s-a soldat cu cel puţin opt morţi, cei patru agresori
fiind ucişi de forţele de ordine după ce au împuşcat mortal patru persoane;
– 18 august 2010 - explozia unei maşini-capcană, parcată în apropierea
unei cafenele din Pyatigorsk, capitala Caucazului de Nord, unde cel puţin 30
de persoane au fost rănite;
– 28 mai 2010 - atentat terorist, prin detonarea unui dispozitiv exploziv la
intrarea în Casa de Cultură din oraşul Stavropol, aflat în sudul Federaţiei Ruse,
unde şase oameni au murit, între victime fiind şi o fetiţă de 12 ani, din Cecenia;
– 24 aprilie 2010 - poliţia rusă a dejucat un atentat terorist la Rostov pe
Don, în sudul ţării. Poliţiştii au descoperit la intrarea într-o secţie de poliţie un
dispozitiv exploziv artizanal, care consta într-un bidon de plastic, în care se
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afla un amestec de amoniac şi pudră de aluminiu, cântărind 2,4 kilograme de
cuie, detonatoare, baterii, un telefon mobil şi cablu;
– 31 martie 2010 - două explozii survenite în faţa Comisariatului de
Poliţie din Kizliar, unde 12 persoane au murit, din care nouă erau angajaţi ai
poliţiei, iar alte 23 de persoane au fost rănite;
– 29 martie 2010 - dublu atentat cu bombă la metroul din Moscova,
prima explozie în staţia Lubyanka, iar cea de a doua, în staţia Parcul Culturii,
unde aproximativ 40 de persoane au fost ucise;
– 27 noiembrie 2009 - explozia unei bombe a făcut să deraieze expresul
Nevsky, care circula pe ruta Moscova - St. Petersburg, cu 700 de oameni la
bord, unde cel puţin 26 de pasageri au murit, iar alţi 100 au fost răniţi;
– 17 august 2009 - atentator sinucigaş a intrat cu un camion în clădirea
principalei staţii de poliţie din Nazran, cel mai mare oraş al Inguşeţiei, omorând 20 de oameni şi rănind 138;
– 1-3 septembrie 2004 - 331 de ostatici au căzut victime asaltului autorităţilor ruse asupra şcolii din Beslan, după ce rebelii puseseră stăpânire pe clădire;
– 31 august 2004 - o femeie-kamikaze s-a aruncat în aer în faţa staţiei de
metrou Rizhskaya din Moscova, omorând 10 oameni;
– 24 august 2004 - două bombe au explodat aproape simultan în două
avioane ruseşti de pasageri, omorând 90 de oameni. Unul dintre avioane, Tu134, care zbura către Volgograd, s-a prăbuşit la sud de Moscova, iar celălalt,
un Tu-154, care zbura către Soci, s-a prăbuşit lângă Rostov;
– 22 iunie 2004 - rebelii au atacat o clădire a Ministerului de Interne, din
Inguşeţia, situată lângă graniţa cu Cecenia, unde cel puţin 92 de oameni au
fost omorâţi, printre aceştia numărându-se ministrul de interne regional,
Abukar Kostoyev;
– 6 februarie 2004 - un atentat sinucigaş într-un tren de metrou din
Moscova a dus la moartea a 39 de oameni şi la rănirea a peste 100;
– 5 decembrie 2003 - o bombă a explodat într-un tren al navetiştilor,
lângă gara Yessentuki, în sudul Rusiei, omorând 46 de oameni şi rănind 160;
– 1 august 2003 - un camion-capcană ticsit de explozibili a aruncat în aer
un spital militar din Mozdok (Oseţia de Nord, la graniţa cu Cecenia), unde 50
de oameni au murit;
– 23-26 octombrie 2002 - 129 de ostatici şi 41 de rebeli ceceni au fost
ucişi când trupele ruse au asediat un teatru din Moscova, unde rebelii luaseră
700 de ostatici. Cei mai mulţi au murit, din cauza gazului folosit de autorităţi
împotriva cecenilor;
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– 13 septembrie 1999 - 118 persoane au murit într-un atac cu bombă care
a vizat o clădire din sud-estul Moscovei.

Motivaţiile actelor teroriste
Terorismul conţine motivaţii diferite pentru ţări diferite. Terminologia
este întotdeauna o chestiune de acord asupra scopului înţelegerii comune. Este
incomplet a căuta definiţii având ca bază logica, care să cuprindă doar termeni
ce aparţin arealului ştiinţelor sociale sau politice, în special atunci când conceptul este deţinător al unor experienţe emoţionale negative.
Motivaţia politică a terorismului presupune un accentuat simţ al frustrării, al unei nedreptăţi sau injustiţii sociale ori politice. El calomniază de fiecare dată o instanţă sau o autoritate politică, considerând că nedreptatea nu poate
fi înlăturată decât printr-o metodă violentă. Din această cauză, fenomenul s-a
şi autodefinit ca fiind „tactica ultimei soluţii5”. Pe de altă parte, este importantă separarea variatelor condiţii în care se manifestă violenţa şi subtilitatea
clară între diversele finalităţi ale conflictului, pentru a avea o mai bună viziune asupra originii acestora, a factorilor ce le afectează şi a modalităţii de soluţionare. Scopurile, împrejurările şi metodele implicate în violenţa de stat
împotriva propriilor săi cetăţeni sunt diferite de cele care implică violenţa
folosită de state împotriva altor state sau de grupările insurgente asupra instituţiilor guvernamentale. Utilizarea termenului ,,terorism” tuturor celor trei
situaţii permite naşterea unor controverse, scurt-circuitând cercetarea academică, un efect asemănător găsindu-se şi în cazul plasării acestora pe agenda
politică. Cât timp termenul de terorism defineşte un comportament violent,
deplorabil în ochii celui care îl utilizează, necesitatea sa o reprezintă mai
degrabă răspândirea acestor idei decât cercetarea6.
Dacă atingerea scopului în săvârşirea actelor de terorism este o condiţie
obligatorie, motivul nu este obligatoriu să poarte un caracter politic în sensul
deplin al cuvântului. În multe izvoare de specialitate este accentuată ideea că
terorismul are motive politice: agravarea relaţiilor internaţionale, influenţarea
politicii interne şi externe a statului, destabilizarea liniştii publice etc., însă
acestea par să constituie scopul terorismului. Motivele, adică impulsurile personale ale participanţilor, pot fi diferite: fanatismul religios sau sectant, naţional sau social, de răzbunare etc.7. Mihail Kireev8, studiind raţiunile comiterii
infracţiunilor de către aşa-numiţii terorişti aerieni, prezintă următorul tablou
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al datelor: 50% - constituiau persoane cu dereglări mintale; 25% - erau urmăriţi de un motiv politic; 25% - aveau un motiv general.
Dar, prima măsură de protecţie antiteroristă rămâne, însă, cunoaşterea
profundă a acestui fenomen, depistarea cauzelor care-l generează şi acţiunea
asupra lor. Nu lipsită de importanţă este şi necesitatea unei analize motivaţionale a actelor teroriste, de la cele raţionale, psihologice, până la cele culturale.
Astfel, potrivit tuturor specialiştilor în domeniu, terorismul nu este un fenomen
universal, dar este cu siguranţă unul istoric, recurgându-se la teroare încă din
timpuri biblice. El s-a manifestat mai intens numai în anumite momente, a fost
şi este strâns legat de o anumită evoluţie în conştiinţa oamenilor.
Astfel, actele teroriste pot avea la bază diferite motive: psihologice,
raţionale şi culturale9.
Motivaţia psihologică
Se naşte din insatisfacţiile personale ale teroristului legate de viaţa şi
dorinţele lui, de aceea el vede acţiunea teroristă drept singurul raţionament al
propriei existenţe.
Deşi printre terorişti nu a fost găsit niciun psihopat, există totuşi o ipostază de care psihologii ar trebui să ţină cont: teroriştii se consideră ,,unicii purtători de adevăr”10. Ei nu pun la îndoială niciodată părerea lor şi nu dau dreptate altora. Ei au dorinţa de a impune altora propriile motivaţii antisociale,
creând un nucleu de tipul – noi contra lor.
Teroriştii pun tot răul pe seama celor din afara cercului lor. Acest lucru
le oferă legitimitatea tuturor acţiunilor de umilire a victimelor şi îi eliberează
de orice vină11.
Un alt element definitoriu al terorismului motivat psihologic este necesitatea accentuată de a aparţine unui grup. Grupările teroriste cu motivaţii interne puternice consideră indispensabilă justificarea permanentă a existenţei grupului după principiul ,,un grup terorist trebuie să terorizeze”12. Acest grup trebuie să comită cel puţin acte de violenţă pentru a-şi menţine legitimitatea.
Motivaţia raţională
Teroristul gândeşte dincolo de scopurile şi opţiunile lui, făcând o analiză
cost-beneficiu. El încearcă să gândească dacă sunt şi alte modalităţi de a-şi
atinge obiectivul, cu mai puţine eforturi, fără să folosească acte de terorism.
Pentru a evalua riscurile, teroristul analizează atât capacităţile defensive ale
ţintei, cât şi propriile capacităţi de atac. Această analiză raţională a teroristului
este apropiată cu analiza făcută de un comandant militar sau de un manager13.
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Motivaţia culturală
Culturile împart valorile şi sprijină indivizii să acţioneze într-un mod ce
pare iraţional la prima vedere. Vindecarea sensului vieţii în general şi a vieţii
individului în particular este o caracteristică culturală care are un impact
deosebit asupra terorismului. În societăţile în care indivizii se identifică ca
membri ai unui grup (trib, clan, familie), apare dorinţa de sacrificare a sa, rar
întâlnită în altă parte. Cu timpul, teroriştii sunt pregătiţi să-şi dea viaţa pentru
organizaţie şi cauza ei. Vieţile altora care nu se înscriu în sistemul de valori
sunt aducătoare de rău, de aceea ele pot fi distruse fără antipatie. Un factor
cultural major pentru terorişti este modul de a percepe pe cei din afara sistemului şi a întrevedea unele ameninţări la adresa suveranităţii grupului etnic14.
Teama de masacrare culturală poate conduce la o violenţă iraţională. Toţi
oamenii devin sensibili când le sunt periclitate valorile cu care ei se identifică: limba, religia, pământul natal. Terorismul în numele religiei se poate
exprima extrem de violent. Intenţiile de profit, oricât de arzătoare ar fi ele,
fără un scop determinat de dispoziţie, nu pot fi calificate drept teroriste. Însă,
în acelaşi moment, revelarea motivelor va da posibilitatea de a reacţiona mai
eficient în scopul neutralizării actelor de terorism.
Nu se vor epuiza prea repede cauzele posibile ale terorismului, care în
opinia multor specialişti sunt: imigranţii care se deplasează din statele mai
sărace către cele mai prospere, aducând cu ei conflictele ţărilor de unde provin; dezintegrarea structurilor tradiţionale de autoritate; ascensiunea grupărilor religioase fundamentaliste agresive, defetiste sau a unor noi culte religioase; creşterea numărului populaţiei; accentuarea sărăciei şi criza de resurse;
tensiunile rasiale şi etnice; inflaţia şi şomajul; tensiunile care apar între ţările
bogate şi ţările sărace; valurile de refugiaţi alungaţi de războaie şi represiune.

Aspecte generale ale atentatelor
teroriste din Caucaz
Criza de la Budionovsk
Între 14-19 iunie 1995, Şamil Bassaev a condus un atac sângeros asupra
oraşului Budionovsk: în prima zi au fost atacate posturile de poliţie, birourile
reprezentanţilor Moscovei - în cursul acestor atacuri au fost ucişi 15 oameni şi
răniţi alţi 20. Atacatorii conduşi de Bassaev au ocupat spitalul oraşului, unde
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au reţinut ca ostatici 1.500 de persoane. Pe 15 iunie 1995, Bassaev a cerut să
fie permis accesul jurnaliştilor în clădirea spitalului, iar în urma refuzului autorităţilor ruse, a executat cinci poliţişti capturaţi în ziua precedentă. Separatiştii
ceceni au cerut în schimbul ostaticilor retragerea trupelor ruse din Cecenia15.
Pe data de 17 iunie, forţele speciale ruse au luat cu asalt spitalul, fiind
întâmpinate cu o rezistenţă acerbă. După mai multe ore de luptă - timp în care
30 de ostatici şi-au pierdut viaţa - a fost încheiat un acord de încetare a focului. Forţele speciale ruse au repetat atacul asupra spitalului, fără succes - în
urma acestei noi tentative fiind ucişi mai mult de 100 de ostatici de către militarii ruşi. În timpul acestor lupte au fost ucişi şi 25 de militari ruşi.
Pe 18 iunie, în urma negocierilor dintre Şamil Bassaev şi Viktor
Cernomârdin, s-a ajuns la un compromis - în schimbul ostaticilor, Guvernul
de la Moscova a fost de acord să înceteze operaţiunile militare din Cecenia.

Figura nr.2
http ://viziunigeopolitice.blogspot.com/2011/01/vulnerabilitatile -rusiei.html

Pe 19 iunie, majoritatea ostaticilor au fost eliberaţi, Bassaev şi cei peste
100 de oameni pe care i-a condus în acest raid reuşind să scape pretinzând că
sunt ostatici.
Atentatul de la teatrul din Moscova
Pe 23 octombrie 2002, teatrul din districtul Dubrovka din Moscova a fost
ocupat de un detaşament de 42 de rebeli ceceni, printre care se numărau foar-
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te multe femei, care au luat peste 900 de ostatici. După un asediu de două zile,
forţele speciale ruse au luat cu asalt clădirea teatrului, înfiltrând înainte un gaz
paralizant. Toţi cei 42 de rebeli ceceni au fost ucişi în timpul asaltului, alături
de 130 de ostatici. Ulterior, Şamil Bassaev a anunţat că el este cel care a organizat atentatul pentru ocuparea teatrului din Dubrovka. Rebelii ceceni au
transmis mass-mediei din Rusia o casetă înregistrată în care afirmau că ocuparea teatrului reprezintă o parte a luptei pentru independenţa Ceceniei16.
Raidul forţelor speciale ruse a provocat vii dispute, mai ales în urma
refuzului autorităţilor de la Moscova de a dezvălui natura gazului folosit pentru neutralizarea rebelilor. Cauzele morţii ostaticilor ucişi în teatrul din
Dubrovka au fost identificate de medici în natura gazului paralizant.
Majoritatea rebelilor ceceni au fost executaţi de forţele speciale ruse cu un foc
de pistol tras în cap de la mică distanţă.
Masacrul de la Beslan
Cecenii încearcă să-l trezească la realitate pe liderul de la Kremlin. Au
început cu un raid, la 21 august 2004, chiar în capitala Groznâi. Au atacat secţiile de votare, au ocupat punctele de control din centrul oraşului. Cifrele oficiale indică 22 de morţi printre militarii ruşi. Neoficial se vorbeşte de peste 50
de morţi. Se vorbeşte prin vecini, pentru că despre incursiunea din 21 august
nimeni n-a scos un cuvânt, iar presa n-a publicat niciun rând. Incursiunea de
la Groznâi s-a desfăşurat după acelaşi scenariu ca cea din Inguşetia, din luna
iunie, în urma căreia şi-au pierdut viaţa 100 de persoane17.
Este cel mai sângeros atentat terorist de luare de ostatici din istoria
Rusiei. Ce s-a întâmplat la Beslan este, potrivit unor publicaţii ruseşti, o dovadă supremă de incompetenţă a autorităţilor locale, în frunte cu preşedinţii
Osetiei de Nord şi Inguşetiei, Aleksandr Dzasohov şi Murat Zeazikov, care au
fost în repetate rânduri solicitaţi de terorişti pentru a purta negocieri, de fiecare dată refuzând categoric chiar şi să răspundă la telefon când erau sunaţi de
aceştia, şi dezinformare.
Autorităţile locale n-au făcut nimic pentru rezolvarea crizei ostaticilor.
Singurii care au încercat să negocieze au fost fostul preşedinte ingus, Ruslan
Aushev, care urma să predea lui Putin o casetă video cu cererile teroriştilor,
şi doctorul pediatru Leonid Roshal, adus special de la Moscova. Cu totul
incompetenţi, potrivit analiştilor ruşi independenţi, au fost directorul FSB,
Patrushev, şi ministrul de Interne, Nurgaliev, care au condus personal dispozitivul din jurul şcolii din Beslan. Incompetente au fost trupele FSB, ale
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Ministerului de Interne şi Armatei 58, care n-au fost capabile nici măcar să
izoleze prin cordoane zona şcolii. Incompetente au fost şi unităţile de intervenţie ale Ministerului pentru Situaţii Excepţionale. Toată această incompetenţă, consideră analiştii ruşi, urma să fie ascunsă de public printr-o totală
dezinformare. Autorităţile ruseşti au pretins că teroriştii refuză să negocieze şi chiar să-şi prezinte cererile. Ostaticii care au fost martori la discuţiile
teroriştilor cu autorităţile ruseşti spun că din primul moment s-a cerut un
ordin (ukaz) semnat de Putin prin care trupele federale să fie retrase din
Cecenia18.
Doctorilor din spitalele din Vladikavkaz şi Beslan li s-au confiscat telefoanele mobile şi de câteva zile sunt ţinuţi practic ostatici în spitale pentru a
ascunde informaţiile despre amploarea tragediei de la Beslan.
Nici până acum nu este clar cum au izbucnit luptele. O bombă prinsă cu
scotch de terorişti s-a desprins şi a explodat în sala de sport sau trupele federale au aruncat în aer un perete al sălii, cum indică alţi martori oculari. Toată
această penibilă eschivare pune într-o lumină nefavorabilă întreaga administraţie rusă militarizată peste măsură.
Recunoscut pentru acţiunile sale extreme, Şamil Bassaev a fost cel care
la 17 septembrie 2004 avea să revendice luarea de ostatici de la şcoala de la
Beslan, din Osetia de Nord, dar care nu s-a considerat vinovat pentru acel
masacru. Asupra tragediei de la Beslan şi a modului în care a decurs criza planează şi acum numeroase semne de întrebare, iar numărul mare de morţi cu
care s-a soldat asediul trupelor speciale ruse a creat probleme de imagine pentru puterea de la Kremlin. Revendicarea a fost publicată pe Internet de gruparea Riyadus-Salikhin, care şi-a asumat la acea vreme şi responsabilitatea pentru alte atentate19.
În declaraţia postată pe site-ul oficial destinat evenimentelor din
Beslan20, Bassaev îl acuză pe fostul preşedintele rus Vladimir Putin, pentru
numărul mare de morţi de la Beslan, susţinând că acţiunea grupării conduse
de el nu ar fi fost atât de sângeroasă dacă forţele de securitate ruse nu ar fi
pătruns cu forţa în clădire, la 3 septembrie, pentru a-i lichida pe autorii luării de ostatici. ,,În cea mai imprudentă manieră, Putin încearcă acum să ne
acuze pe noi pentru aceste lucruri, să ne facă vinovaţi pentru acte de terorism
internaţional şi să solicite sprijin comunităţii internaţionale” afirma Bassaev,
care încerca astfel să respingă ceea ce a susţinut Moscova în permanenţă
după Beslan, şi anume că forţele de securitate ruse au pătruns în şcoală abia
în momentul în care au realizat că explozibilul plasat de terorişti în sala de
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sport fusese detonat. Bassaev explică şi că gruparea care a luat ostaticii, solicitase, în schimb, Moscovei retragerea trupelor ruseşti din Cecenia.
Descriindu-l pe liderul de la Kremlin drept un tip ,,însetat de sânge”, Şamil
Bassaev îl acuză pe fostul preşedinte rus că ,,vrea să îşi satisfacă ambiţiile
imperialiste, dar uită că ceea ce se întâmplă în Cecenia este o problemă internă a Rusiei”.
Criza din Oseţia de Nord nu are, deocamdată, explicaţii clare din partea
anchetatorilor. Un film şocant, prezentat de televiziunea rusă NTV, ar putea
face însă lumină în ceea ce s-a întâmplat la şcoala din Beslan. Sunt imagini
cutremurătoare, înregistrate chiar de teroriştii care au luat ostatice aproape
1.300 de persoane, majoritatea copii, în sala de sport a şcolii. Feţe speriate de
copii, profesori şi părinţi, obligaţi să stea cu mâinile la ceafă, îngrămădiţi,
obosiţi şi înfricoşaţi de ceea ce li se putea întâmpla şi de ceea ce vedeau. Urme
de sânge peste tot pe podea. Terorişti asamblând dispozitive explozibile.
Bombe atârnate de tavan.
Pe acelaşi site, nu la mult timp după atentat, s-a postat o declaraţie în care
directoarea Şcolii nr.1, Lidia Talieva, a povestit câteva detalii, de pe patul spitalului: „În prima zi, teroriştii s-au comportat bine cu noi, i-au lăsat pe copii
să bea apă şi să meargă la toaletă, în grupuri, câte cinci, sau 20 de minute pe
zi. Eram aproximativ 1.300 de persoane în sala de sport, pe o suprafaţă de 14
X 24 de metri. A doua zi, situaţia s-a înrăutăţit, interzicându-le copiilor să
meargă la toaletă sau să bea apă. În cea de a treia zi, tensiunea era maximă.
După prima explozie, mi-am pierdut cunoştinţa. Când m-am trezit, am văzut
lângă mine un terorist care trăgea în continuu. Mi-a făcut semn cu mâna să
fug”. Talieva nu mai aude. A surzit în prima explozie, iar mai târziu, a fost
rănită la piciorul drept.
Atentatul de pe aeroportul internaţional Domodedovo din Moscova
Pe data de 24 ianuarie a.c., în zona de sosire a zborurilor internaţionale
de la aeroportul Domodedovo din Moscova a avut loc un atentat sinucigaş cu
bombă. Atentatul, soldat cu moartea a 35 de persoane şi rănirea a peste 100,
a fost comis în aşa-numita „zonă murdară” a aeroportului, de care sunt responsabile mai multe structuri, care acum aruncă vina una asupra celeilalte,
deoarece în anul 2008, poliţia nu se mai ocupa de prevenirea atentatelor în
aeroporturi şi au fost desfiinţate unităţile ei antiteroriste.
Una dintre bombe era „plină de aşchii de metal” şi avea o putere echivalentă cu 5 kg de TNT. Conform unui martor ocular, unul dintre terorişti ar
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fi fost o femeie îmbrăcată într-un veşmânt lung şi negru, care ducea o geantă ce a explodat. S-a confirmat că printre morţi se aflau şi opt cetăţeni străini
- un cetăţean german, doi britanici, o ucraineancă, un uzbec, un tadjic şi un
kirgiz.
Preşedintele rus Dimitri Medvedev a declarat21 că atentatul terorist reprezintă o nouă provocare dură la adresa societăţii şi conducerii ruse, conform
articolului scris în Nezavisimaia Gazeta. El a enumerat o serie de măsuri
menite să amelioreze situaţia în domeniul securităţii cetăţenilor. Medvedev a
cerut „un control total” al pasagerilor în toate nodurile reţelei de transport,
precizând că aceasta este unica ieşire din situaţie, în măsură să minimalizeze
riscul unor noi atentate. Liderul de la Kremlin a admis că numărul actelor
teroriste a crescut în Rusia şi a dispus pedepsirea vinovaţilor, a celor care
gestionează securitatea transporturilor. Surse citate de agenţiile de presă
ruseşti afirmă că serviciul de securitate federal, FSB, ar fi ştiut că urmează să
se pună la cale un atentat la un aeroport din Moscova, după ce au investigat
cazul unei femei cecene care a murit la sfârşitul anului trecut la Moscova, în
timp ce pregătea o bombă care a explodat din greşeală. Pista ar fi fost explorată de autorităţi, care au arestat ulterior o altă femeie, complice a primei, la
Volgograd. Chiar în ajunul atentatului de la Domodedovo, FSB ar fi căutat dar
ulterior ar fi pierdut urma unuia sau mai multor terorişti la Zelenograd, în
apropiere de capitală.
Preşedintele rus Dmitri Medvedev a acordat o atenţie deosebită şi administraţiei aeroportului Domodedovo, care s-a aflat de mai multe ori în situaţii
critice în decurs de o lună.
Expertul Centrului „Carnegie”, Nikolai Petrov, a remarcat că, de fiecare
dată după un atentat terorist, structurile de forţă primesc mai mulţi bani şi prerogative, ceea ce, în opinia sa, constituie „o stimulare în sens negativ”.
„Serviciile speciale ar trebui să simtă un disconfort şi pierderi din cauză că au
comis o greşeală, iar nu să primească pentru asta stele în plus şi resurse suplimentare”- considera expertul „Carnegie”. Şefii Serviciului Federal de
Securitate şi ai Ministerului Afacerilor Interne nu sunt vinovaţi, doar preşedintele le-a cerut lor înşişi să afle care sunt vinovaţii, remarca ironic, într-un
comentariu, Vedomosti. Reacţia conducerii statului la noul atentat sângeros şi
primele încercări de a analiza cele întâmplate trezesc nedumerire. La şedinţa
de la Kremlin au luat parte doar preşedintele Comitetului de investigaţii şi
procurorul general, a căror datorie era să afle cine este vinovat de o infracţiune şi cum a fost ea posibilă.
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Concluzii
Momentul 11 septembrie a constituit pentru fostul preşedinte şi actualul
prim-ministru Vladimir Putin cea mai bună oportunitate de a se alătura campaniei antiteroriste a fostei administraţii Bush. Prin contribuţia sa la sprijinirea campaniei antiteroriste din Afganistan, Federaţia Rusă şi-a mai atenuat din
criticile privind situaţia drepturilor omului din Cecenia şi recunoaşterea legăturilor radicalilor ceceni cu Al-Qaeda, insistând pe ideea că terorismul din
Caucazul de Nord este un produs la terorismului internaţional, instrumentat şi
sprijinit financiar de elemente islamiste. Acesta a culminat cu evenimentul
nefericit care a avut loc la Beslan, în care, parcă fără să ne mai reamintim de
acel eveniment, avem acum, reîmprospătat, fără a dori acest lucru, acea tragedie de la aeroportul Domodedovo din Moscova. În ambele cazuri avem acelaşi tip de discurs, atât al preşedintelui Medvedev, cât şi al prim-ministrului
Putin, prin care Rusia este victima unei agresiuni, în spatele teroriştilor internaţionali aflându-se forţe care doresc destabilizarea acelei zone din Caucazul
de Nord. Dar niciodată nu au recunoscut faptul că plasarea reformei politice
în paradigma luptei antiteroriste a fost o gafă majoră, argumentată prin susţinerea în continuare a vechilor elite locale corupte, combinate cu măsuri poliţieneşti şi administrative foarte dure. Nu trebuie uitat că nu s-au luat în calcul
principalele cauze ce duc la aprofundarea fenomenului terorist, şi anume:
sărăcia, şomajul, lipsa de perspective pentru tineret, abuzurile nepedepsite ale
autorităţilor, abordarea rigidă a problemelor religioase.
Probabil, terorismul nu va putea fi eradicat, sub o formă sau alta el suferind modificări semnificative, de la „terorismul negru” (al văduvelor negre),
la „terorismul olimpic”, care conform unor surse, ar fi departe de adevăr, şi
anume de a-i zdrobi pe musulmani în Caucaz, o dată cu apropierea Jocurilor
Olimpice de la Soci, din anul 201422, dar acesta fiind doar o simplă ipoteză
lansată de islamişti, el va exista mereu în viaţa noastră de zi cu zi, ceea ce va
face ca ritmul, periodicitatea, amploarea acestora să devină la un moment dat
lucruri obişnuite pentru noi.
Terorismul este o formă de război psihologic, menit să influenţeze comportamentul oamenilor şi al societăţilor. Avem de a face cu o imagine a unui
teatru grotesc, a unor imagini cu persoane decapitate pe internet, decât cu un
război internaţional sau civil. Un conflict care iniţial se purta în numele independenţei, astăzi pare să fie din ce în ce mai apropiat de Războiul Sfânt al
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Islamului, Jihad.
Deci, este prematur să vedem semnalele unei schimbări strategice în
Caucazul de Nord, ori ale unei paradigme electorale noi, atâta timp cât mesajul liderilor celulelor teroriste a fost foarte clar, şi anume:
„Jihadul” împotriva Rusiei va continua şi după moartea lui Şamil
Bassaev, „teroristul numărul unu”. „O nouă generaţie de musulmani, care nu
vor renunţa la Jihad şi care ştiu cine este duşmanul, o va înlocui pe cea care
ne părăseşte. Jihadul continuă”.
Atâta timp cât pe agenda antiteroristă a Rusiei se află numai dorinţa de
promovare a intereselor sale în spaţiul ex-sovietic, iar republicile din spaţiul
ex-sovietic caută angajamente instituţionale mai profunde cu instituţiile
euroatlantice, vom asista în continuare, cum am menţionat recent, la scena
unui teatru grotesc în care are loc o distrugere fizică, mari traume sociale şi
morale, şi nu în ultimul rând, apariţia unor noi actori, indivizi gata să moară
şi să-i omoare pe alţii - în numele unor ţeluri de neatins.
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Procesul de luare
a deciziei militare
în operaţia de
contrainsurgenţă
GENERAL DE BRIGADă (R) DR. PETRU TOADER*

Abstract
The Decision-making process follows the same steps as for conventional MDMP, but the operational environment of counterinsurgency requires specific features, because this type of operation is different
from conventional military operations. Operational environment in
counterinsurgency dictate specific considerations in MDMP conventional application for the following steps: Mission Analysis, COA
Development, COA Analysis of counterinsurgency
Cuvinte–cheie: decizie, curs de acţiune, zona de operaţii.

rocesul 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 militare convenţionale. Mediul operaţional în contrainsurgenţă dictează consideraţii specifice, în aplicarea MDMP convenţional, pentru următorii paşi: analiza msiunii, dezvoltarea COA, analiza COA de contrainsurgenţă.
Pentru a dezvolta un plan complet (pe termen lung) se respectă paşii convenţionali ai procesului de luare a deciziei (MDMP), determinând finalitatea
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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 nonletale), 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;
• se recâştigă încrederea populaţiei şi a zonelor care sprijină insurgenţii;
• se elimină insurgenţii (grupurile insurgente) şi influenţa lor politică,
militară, doctrinară;
• se dezvoltă capacitatea forţelor naţiunii-gazdă (militare/poliţie) care:
– asigură protecţia bazelor proprii şi altor locaţii critice;
– asigură protecţia populaţiei;
– sprijină restaurarea prezenţei şi controlului autorităţilor guvernamentale;
– 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;
• se asigură sprijinul pentru restabilirea cadrului legal al naţiunii-gazdă,
a mecanismelor de comandă şi control, care ajută la implementarea planului
mai, 2011
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de reconstrucţie;
• se realizează securizarea infrastructurii esenţiale care include locaţiile
guvernamentale şi sociale critice;
• 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:
• Stabilirea - realizarea securităţii civililor (Establish Civil Security) presupune protecţia zonelor, resurselor şi populaţiei împotriva ameninţărilor
interne şi externe;
• Stabilirea - realizarea controlului civil (Establish Civil Control) - presupune restabilirea ordinii, aplicarea legilor, funcţionarea serviciilor esenţiale;
• Sprijinul forţelor de securitate ale naţiunii-gazdă (Support to Host
Nation Security Forces) - presupune instruirea, echiparea, organizarea, mentorizarea forţelor naţiunii-gazdă;
• Sprijinul guvernării (Support to Governance) – presupune sprijinul
procesului electoral, dezvoltarea structurilor guvernamentale, centrale şi locale, dezvoltarea structurilor administraţiei locale şi centrale;
• Restaurarea serviciilor esenţiale (Restore Essential Services)- presupune restabilirea capacităţilor de furnizare a serviciilor esenţiale pentru viaţa
populaţiei, asigurarea asistenţei umanitare;
• Sprijinul dezvolt[rii economiei şi a infrastructurii (Support to
Economic and Infrastructure Development);
• Conducerea operaţiilor informaţionale (Conduct Information
Engagement).
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
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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, în funcţie de situaţia generală şi particulară în fiecare zonă de operaţii”
În etapa de „clear” predomină operaţiile ofensive, în etapa de „hold”
operaţiile defensive iar în etapa de „build”, cele 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, identificarea, dezorganizarea, nimicirea sau capturarea insurgenţilor rămaşi, pentru
asigurarea securităţii populaţiei din zonă şi sprijinirea forţelor locale de securitate şi reprezentanţilor guvernului;
– stabilirea locaţiei bazelor şi a tăriei forţelor din aceste baze constituie
cheia succesului;
– principala misiune în această fază este creşterea securităţii populaţiei,
câştigarea încrederii acesteia şi obţinerea sprijinului populaţiei pentru autorimai, 2011
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tăţile 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 - 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, 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;
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– 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 sau
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;
– infrastructura: facilităţile de bază şi nivelul serviciilor asigurate pentru comunitate;
– terenul: caracteristica zonei - urbană sau rurală, traficabilitatea, climatul şi influenţa asupra terenului, gradul de acoperire, condiţiile de vizibilitate,
gradul de accidentare (compartimentare);
– timpul: 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
1) identificarea grupurilor de insurgenţi, care pot acţiona în zona de operaţii;
2) determinarea valorii şi compunerii:
– 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;
– elemente care acţionează acoperit, pentru obţinerea de informaţii/contrainformaţii, controlul populaţiei civile, aprovizionare cu echipamente;
3) determinarea dispunerii (dispozitivului):
– constă în dispunerea geografică a grupurilor de insurgenţi (unde sunt
desfăşuraţi, zonele de acţiune, locaţia de bază);
– grupurile de insurgenţi sunt, de regulă, dispuse în zonele unde terenul
este acoperit, frământat, restricţionează deplasarea tehnicii grele, supravegherea aeriană şi terestră (din puncte dominante), reduce eficienţa focului executat cu toate categoriile de armament de către forţele contrainsurgente – se
determină unde sunt aceste zone, alte locaţii de rezervă (alternative) care pot
fi ocupate, unde sunt zonele de antrenament, de sprijin logistic (facilităţi de
mai, 2011
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stocare - depozitare a materialelor, de asamblare IED), locaţia elementelor C2
(case sigure), zonele controlate de insurgenţi;
4) determinarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor aplicate de insurgenţi:
– 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;
– tacticile utilizate urmăresc slăbirea şi demoralizarea forţelor contrainsurgente, în scopul câştigării sprijinului populaţiei;
– procedeele aplicate de insurgenţi variază de la o zonă la alta, de la un
grup de insurgenţi la altul:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
– 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,
conform scopurilor proprii (acţiuni de coerciţie şi intimidare a populaţiei, reaprovizionare cu armament şi provizii, securizarea rutelor pentru trafic cu droguri, redislocarea uno” 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 pier-
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deri 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 ca 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;
– 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 execuţiei, a tipului de acţiune (IED, VBIED, IDF, SAF, ambuscade,
atac direct), orelor de execuţie, distanţelor, locaţiilor 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 locaţii şi facilităţi, care pot afecta cel
mai mare număr al populaţiei - lăcaşuri religioase, reţele de apă potabilă, staţii de 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-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, istorică, zonele cu facilităţi vitale pentru sprijinul populaţiei;
zonele unde acţionează organizaţii nonguvernamentale, alte organizaţii independente:
mai, 2011
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a) zona: identificarea zonelor-cheie locuite, a altor caracteristici semnificative ale mediului - localităţi mari; zone urbane; reţeaua de drumuri;locaţia
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, zonele de
teren-cheie/teren decisiv, obstacole, acoperire şi protecţie;
b) structura: identificarea locaţiilor posibile unde insurgenţii pot acţiona:
– unele cum ar fi - poduri, turnuri de comunicaţie, staţii de pompare apă,
baraje - sunt posibile ţinte prioritare (HPTs) pentru insurgenţi;
– altele cum ar fi - construcţii religioase, temple, moschei, biserici, spitale, clinici, aşezăminte culturale - vor trebui protejate;
– locaţiile cu facilităţi esenţiale - distribuţia apei potabile, electricitate,
depozite, staţii radio/televiziune, staţii de pompare/distribuţie gaze - vor fi
necesare pentru suportul acţiunilor militare;
– locaţiile unde traficul prezintă riscuri - puncte obligate de trecere,
încrucişări de drumuri, treceri subterane;
– locaţiile posturilor de poliţie/serviciilor de securitate;
c) capabilităţi: se analizează capabilităţile de la diferite niveluri, pentru
a salva, susţine sau îmbunătăţi condiţiile de viaţă – capabilităţile 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:
– cine sunt liderii naţiunii-gazdă în AO;
– ce relaţii sunt între liderii-cheie şi insurgenţi;
– 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;
– care sunt capabilităţile insurgenţilor de a furniza serviciile esenţiale
pentru populaţie;
d) organizaţii: care sunt organizaţiile nonmilitare sau alte instituţii din
AO care interacţionează cu populaţia şi forţele de contrainsurgenţă;
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e) populaţia: include toată populaţia din AO şi din vecinătate, ale căror
opinii, acţiuni sau influenţă politică pot 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:
– grupurile religioase şi etnice, influenţa lor, distribuţia geografică;
– triburile, clanurile, grupurile de familie, influenţa lor, distribuţia geografică;
– elitele şi personalităţile-cheie, rolul lor în societate, afilierea lor la diferite grupuri şi gradul de loialitate;
– suporterii activi şi pasivi ai insurgenţilor;
– organizaţiile pro-guvernamentale şi anti-guvernamentale;
– grupurile teroriste şi criminale, relaţiile lor cu populaţia.
f) evenimente: 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, impactul asupra mediului, implicaţii
legale etc.
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,
structuri EOD, structurile de manevră, structurile de poliţie militară, structurile CIMIC şi PSYOP.
Dezvoltarea Cursurilor de Acţiune
1. Analiza puterii de luptă relative:
– se compară forţele proprii, incluzând forţele naţiunii-gazdă, capabilităţile de sprijin non-militare, cu forţele insurgenţilor;
– se ia în considerare atitudinea pro sau anti-guvernamentală a populamai, 2011
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ţiei;
– compararea punctelor tari şi punctelor slabe ale forţelor proprii/inamicului;
– determinarea tipului de operaţie care poate fi executată;
– se determină când şi unde inamicul este vulnerabil;
– se determină ce resurse suplimentare sunt necesare pentru executarea
operaţiei;
– se determină cum vor fi alocate resursele existente.
2. Generarea opţiunilor – funcţie de situaţia din AO se stabileşte tipul
de operaţie:
– clear, hold, sau build, sau o combinaţie a acestora;
– determinarea punctelor decisive, unde unitatea va concentra efortul;
– determinarea operaţiei decisive (efortul principal)- scopul; operaţiei de
modelare (sprijinul efortului principal)- scopul; operaţiei de susţinere - în
timp şi spaţiu, în zona de operaţie ordonată;
– determinarea sarcinilor esenţiale pentru efortul principal, pentru sprijinul efortului principal, şi scopurile acestora.
3. Desfăşurarea iniţială a forţelor – organizarea iniţială pentru luptă:
– se iau în considerare: căile de apropiere terestre şi aeriene (inamic şi
forţe proprii); cel puţin, cel mai probabil şi cel mai periculos COA al inamicului;
– stabilirea forţelor/mijloacelor necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini ordonate (începând cu forţele necesare pentru operaţia decisivă - efortul
principal, continuând cu forţele necesare pentru operaţia de modelare/sprijin
şi operaţia de susţinere);
– stabilirea zonelor de operaţie pentru fiecare unitate/companie, subordonată, funcţie de locul şi rolul în operaţie;
– desfăşurarea unităţilor/subunităţilor pe direcţia efortului principal, continuând cu direcţia de sprijin a efortului principal;
– desfăşurarea iniţială a forţelor permite determinarea numărului necesar de unităţi pentru efortul principal/sprijinul efortului principal;
– datorită zonei extinse de operaţii, unităţile trebuie să maximizeze
întrebuinţarea tuturor forţelor şi mijloacelor disponibile – una din metodele de
analiză o constituie “troops-to-task analysis”;
– metoda presupune determinarea raportului eficient între valoarea sarcinii tactice şi valoarea (mărimea) subunităţii (unităţii) care va îndeplini această sarcină;
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– statul major determină mărimea standard a structurii care va fi utilizată, pentru îndeplinirea misiunilor - pluton de infanterie, pluton de tancuri, pluton de cercetare, companie - acestea vor fi utilizate ca unitate de măsură de
bază pentru repartizarea sarcinilor;
– statul major determină cantitatea de forţe disponibile (incluzând şi forţele de securitate ale naţiunii-gazdă);
– în continuare statul major listează şi prioritizează fiecare sarcină, şi
determină necesarul de forţe pentru îndeplinirea fiecărei sarcini, uzând de unitatea de măsură de bază, stabilită pentru îndeplinirea unei misiuni.
4. Dezvoltarea concepţiei operaţiei:
– presupune descrierea operaţiei de la început până la starea finală - este
important să se determine cadrul general al acţiunilor în zona de operaţii care
include: obiectivele, aliniamentele, numerotarea clădirilor, coordonatele ţintelor;
– concepţia trebuie să asigure controlul acţiunilor insurgenţilor, creşterea
nivelului de risc pentru insurgenţi, separarea insurgenţilor de populaţie prin:
– dominarea zonei de operaţii, prin menţinerea unei prezenţe continue, în
toate zonele vulnerabile, care va constitui un potenţial risc pentru insurgenţi aceasta se poate realiza printr-o combinaţie de patrule, acţiuni de supraveghere şi recunoaştere, cercetare/sprijin aerian;
– dominarea comunicaţiilor - analiza atacurilor cu IED a determinat că
grupurile de insurgenţi vor identifica locaţiile ideale pentru astfel de atacuri şi
le vor utiliza în mod repetat - identificarea locaţiilor potrivite sau utilizate deja
de către insurgenţi se realizează prin acţiuni de căutare/descoperire IED pe
comunicaţiile cele mai vizate de astfel de atacuri;
– patrule în adâncime - trimiterea de patrule succesive pe acelaşi itinerar,
pentru a se putea sprijini oportun şi a crea o stare de incertitudine pentru insurgenţi, cu privire la numărul de patrule care operează şi unde operează - nicio
patrulă nu trebuie să se deplaseze izolat într-o zonă unde nivelul de risc este
ridicat;
– mărirea numărului elementelor în cadrul patrulei - minim trei vehicule, care asigură capacitatea de a manevra şi a răspunde ofensiv/defensiv (IED,
ambuscadă complexă), a aplica simultan 5 Cs şi a acţiona în adâncime pentru
localizarea şi angajarea poziţiei de foc;
– stabilirea metodelor de patrulare, care să descurajeze acţiunile insurgenţilor – un număr mare de patrule, care vor “inunda” zona de operaţii şi care
vor acţiona împreună - insurgenţii nu vor şti unde sunt toate patrulele, fiecare
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patrulă fiind o ţintă prea mică şi existând riscul ca angajarea unei patrule să
fie urmată de intervenţia celorlalte împotriva grupului de insurgenţi;
– concepţia operaţiei trebuie să asigure câştigarea încrederii populaţiei
prin:
– acţiuni de tipul ”Village Assessment”, „Key Leader Engagement”,
“Shura” etc;
– soluţionarea nevoilor populaţiei: capacitate de asistenţă medicală, reparaţii drumuri impracticabile, sisteme de asigurare a apei, energie electrică,
şcoli;
– protecţia populaţiei;
– reducerea infrastructurii insurgenţilor: ascunzători, case sigure, capacitate de conducere;
– presiune continuă asupra insurgenţilor;
– operaţii combinate cu forţele de securitate locale.
Analiza Cursurilor de Acţiune
– metoda tradiţională în COIN este “box method”;
– în contrainsurgenţă sunt trei aspecte majore care trebuie luate în considerare: puterea autorităţilor guvernamentale, sprijinul populaţiei, puterea
insurgenţilor;
– jocul de război include ca evenimente critice: deplasarea patrulelor din
FOB pe rutele specificate, cu punctul de plecare, puncte de control, puncte de
intrare la întoarcerea din misiune; CAS, MEDEVAC; anticiparea posibilelor
reacţii ale insurgenţilor (IED, IDF, SAF, atac direct, ambuscade complexe) şi
populaţiei, pe timpul îndeplinirii misiunilor: patrulă de prezenţă (acţiuni KLE,
CIMIC), patrulă de recunoaştere (recunoaşterea unei comunicaţii, a unei
zone), patrulă de luptă (cordon and search), escortă convoi, bază de patrulare
pentru securitatea unei zone;
– determinarea criteriilor de evaluare este un proces dificil - se bazează
pe determinarea măsurilor de eficienţă şi a măsurilor de performanţă - aceste
măsuri derivă din finalitatea misiunii stabilită de comandant, şi identificarea
modalităţilor de realizare a finalităţii misiunii pe baza liniilor de efort;
– pentru jocul de război statul major poate fi organizat pe patru echipe:
forţele proprii (batalionul); forţele naţiunii-gazdă (ANSF); populaţia; insurgenţii;
– matricea de sincronizare trebuie să înregistreze: acţiunile/reacţiile/contrareacţiile forţelor proprii, ANSF, insurgenţilor, raportate la elementele pute-
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rii de luptă - manevra, puterea de foc, informaţii (cercetare), protecţia forţei,
susţinerea (sprijin logistic), comanda şi controlul (C2), precum şi
acţiunile/reacţiile/contrareacţiile grupurilor de populaţie din AO, pe baza
aspectelor politice, economice, sociale specifice zonei;
– comandantul şi statul major analizează fiecare eveniment critic prin:
– revederea listei cu HVTs/HVIs;
– revederea priorităţilor pentru fiecare BOS;
– acţiunea forţelor proprii;
– reacţia insurgenţilor şi a populaţiei;
– contrareacţia forţelor proprii la reacţia insurgenţilor şi populaţiei;
– estimarea duratei acţiunii pentru fiecare eveniment critic şi pentru
întreaga operaţie;
– S3 înregistrează:
– viabilitatea organizării pentru luptă - a dispozitivului, a misiunilor stabilite;
– viabilitatea structurii de comandă şi control pentru conducerea forţelor;
– punctele de decizie pentru forţele proprii şi inamic – punctele de decizie sunt legate de NAIs şi TAIs pentru fiecare COA;
– noile cerinţe de informaţii critice ale comandantului;
– timpul consumat şi pierderile posibile;
– viabilitatea elementelor de lovire a ţintelor (targeting), pentru actualizarea matricei de atac a ţintelor - elementele de targeting includ:
– posibilităţile de observare a NAIs/ HPTs;
– repartiţia ţintelor pentru elementele sistemului de sprijin cu foc, pentru
lovirea ţintelor letale;
– unde şi când vor fi angajate ţintele prin acţiuni letale şi non letale;
– care sunt punctele tari/avantajele şi punctele slabe/dezavantajele pentru fiecare COA;
– care sunt deciziile luate de comandant (punctele de decizie, pentru fiecare eveniment critic) pentru fiecare COA;
– înregistrarea rezultatelor pe matricea de sincronizare;
– după ce cursurile de acţiune sunt analizate (jucate) se finalizează:
matricea de sincronizare (grafic sau scris); schema/matricea de sprijin a deciziei; schema de manevră - pe tipuri de angajamente letale sau nonletale; sprijinul de foc/sprijinul logistic - pentru fiecare COA; planul ISR;
– după ce cursurile de acţiune sunt analizate, ele sunt comparate (avantaje /dezavantaje) pe baza criteriilor stabilite de comandant - ex: definirea
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clară a obiectivului; exploatarea punctelor slabe ale inamicului şi/sau a punctelor tari ale forţelor proprii; înfrângerea centrului de greutate al insurgenţilor;
manevra - pentru angajamente letale (oportunitatea manevrei/poziţionarea
unităţii într-o situaţie avantajoasă); concentrarea sprijinului de foc pe efortul
principal pentru angajamente letale; echilibru între concentrarea forţelor şi
dispersarea lor; unitatea de comandă; sprijinul logistic;
– rezultatele analizei/comparării cursurilor de acţiune:
Compararea Cursurilor de Acţiune – se iau în considerare următoarele cerinţe specifice:
– efectele asupra autorităţilor guvernului/sau rolul acestora;
– efectele asupra ANSF/sau rolul acestora;
– efectele asupra populaţiei;
– impactul angajamentelor de influenţare a populaţiei/insurgenţilor.
În concluzie, există următoarele puncte-cheie în dezvoltarea
planului:
• executarea IPB, luând în considerare insurgenţii şi populaţia;
• analiza misiunii, luând în considerare următoarele variabile operaţionale/militare - PMESII-PT/METT-TC şi ASCOPE (pentru consideraţii asupra
situaţiei civililor);
• determinarea finalităţii misiunii, în acord cu liniile de efort;
• determinarea obiectivelor:
– specifice (stabilirea obiectivelor pentru fiecare linie de efort; identificarea liniei de efort cu caracter decisiv);
– implicite (angajarea directă sau indirectă a insurgenţilor, sprijinul
obiectivelor eşalonului superior, a finalităţii misiunii);
• reanalizarea fiecărui obiectiv şi stabilirea:
– punctelor decisive;
– criteriilor de măsurare a eficienţei;
– criteriilor de măsurare a performanţei;
– ţintelor letale şi nonletale;
• încadrarea timpului şi resurselor în plan, luând în considerare:
– evenimentele;
– capacitatea de analiză şi predicţie;
– puterea de luptă;
– ritmul operaţiei;
– etapizarea operaţiei;
• prioritizarea resurselor pentru angajarea ţintelor ţintelor/obiectivelor;
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• dezvoltarea planului ISR, cu sarcinile necesare;
• elaborarea planului pentru operaţii curente/ conducerea operaţiilor
curente;
• elaborarea planurilor pentru operaţiile viitoare/planuri pentru situaţii de
urgenţă;
• menţinerea echilibrului între liniile de efort;
• evaluarea operaţiilor curente, a noilor informaţii sau a unei noi misiuni;
• utilizarea acestor evaluări pentru conducerea următorului ciclu al procesului de luare a deciziei.

Responsabilităţile statului major al batalionului
– elaborarea şi menţinerea situaţiei actualizate a zonei de operaţii a batalionului/companiei - imaginea operaţională comună (COP);
– dezvoltarea COAs letale şi nonletale, pe baza efectului urmărit, asupra
insurgenţilor şi populaţiei;
– identificarea/determinarea efectelor pe termen lung; sincronizarea
acţiunilor de recunoaştere şi supraveghere, conform planului ISR;
– determinarea cerinţelor specifice de informaţii (SIR), pe baza BN PIR
(cerinţe prioritare de informaţii);
– determinarea ţintelor de înaltă valoare (HVTs)/ţintelor prioritare
(HPTs), a raioanelor de cercetare/supraveghere (NAIs), a raioanelor de angajare a ţintelor (TAIs) din AO a batalionului/companiei;
– adaptarea planului ISR al batalionului, la AO a companiei, pe baza
PIRs, NAIs,TAIs din AO a companiei;
– elaborarea IPB local, pe baza MCOO (schemă) care evidenţiază traficabilitatea drumurilor locale, poduri, canale; puncte obligate de trecere; locaţia facilităţilor guvernamentale; elementele-cheie ale infrastructurii; obiectivele religioase/moschei; casele liderilor principali; casele suspecte ale insurgenţilor; zonele tribale/religioase/de influenţă politică; terenul-cheie;
– elaborarea setului de ţinte, pe baza localizării zonelor suspecte sau confirmate a fi ocupate de insurgenţi, a ţintelor propuse a fi angajate de plutoane
prin efecte letale/nonletale.
Planificare
– analiza FRAGO de la eşalonul superior (analiza misiunii);
– analiza repartiţiei forţelor (Troop to Task Analysis);
– stabilirea misiunilor şi sarcinilor;
– identificarea obiectivelor şi perioadei (duratei) misiunilor;
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– planificarea misiunilor pe baza situaţiei inamicului;
– identificarea modificărilor în aplicarea procedurilor de operare, funcţie
de TTPs ale inamicului;
– planificarea în acord cu procesul de targeting al eşalonului superior;
– pregătirea FRAGOs pentru companie;
– trimiterea evaluărilor pentru S2 al eşalonului superior;
– analiza evaluărilor echipei CIMIC.
Evaluare
– revederea/analiza patrol debriefs;
– identificarea TTPs/patrule (forţe proprii), cu grad mare de predictibilitate pentru insurgenţi;
– identificarea TTPs/insurgenţi, cu grad mare de predictibilitate pentru
forţele proprii, tendinţe, ţinte letale/non-letale;
– anticiparea viitoarelor ECOAs (enemy courses of action);
– determinarea evoluţiei probabile a situaţiei din AO;
– determinarea procedeelor de acţiune care pot fi aplicate/dezvoltate
pentru acţiunile viitoare la nivelul batalionului/companiei;
– determinarea ameninţărilor care impun modificări în modul de executare a operaţiei la nivelul batalionului/companiei;
– revederea şi actualizarea estimărilor;
– revederea criteriilor de eficienţă (MOE).
Responsabilităţile companiei:
– sarcina CP companie - obiectivul CP companie este să producă evaluări, nu să transmită numai informaţii;
– comandantul companiei trebuie să adapteze planul ISR al batalionului
la zona de operaţii (AO) a companiei, ceea ce înseamnă stabilirea la nivelul
companiei a propriilor cerinţe prioritare de informaţii (PIRs), cerinţe specifice de informaţii (SIRs), zone de cercetare (NAIs), şi zone de angajare a ţintelor (TAIs);
– ţintele de înaltă valoare (HVI/HVTL) trebuie stabilite în acord cu priorităţile companiei deoarece ţintele de înaltă valoare pentru batalion, este posibil să nu fie localizate în AO a companiei; pattern analysis pentru toate incidentele din AO a companiei poate indica unde se concentrează efortul de culegere a informaţiilor şi la stabilirea ţintelor prioritare (HPTs) pentru companie;
– intelligence cell a companiei trebuie să pregătească fiecare patrulă care
pleacă în misiune şi să evalueze fiecare informaţie primită de la patrule după
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întoarcerea din misiune;
– compania trebuie să actualizeze zilnic informaţiile obţinute de la patrule;
– se execută IPB specific pentru AO a companiei – overlays cu analiza
influenţei terenului asupra executării misiunilor (the modified combined
obstacle overlay): traficabilitatea drumurilor locale, poduri, puncte obligate
de trecere, elementele-cheie de infrastructură, locaţiile religioase, zonele posibile atacului cu IED, casele liderilor-cheie, locaţia facilităţilor guvernamentale;
– urmărirea şi analiza activităţilor insurgenţilor, stabilind un sistem de
identificare a acţiunilor/tacticilor insurgenţilor care au caracter de repetabilitate pentru a previziona acţiunile viitoare – elaborarea unor seturi de ţinte pe
baza acţiunilor confirmate sau posibile ale insurgenţilor în AO a companiei,
propunând ţintele care vor fi angajate letal sau nonletal;
– compania trebuie să ia iniţiativa pentru executarea coordonării acţiunilor CIMIC/PSYOP în AO proprie;
– comandantul companiei trebuie să dezvolte planuri pentru menţinerea
nivelului de pregătire prin repetarea battle drills (standard patrol drills, forward operating base drills) pentru acţiunea în situaţii complexe:
• reacţia la ambuscadă complexă: IED poate fi numai un element al unei
ambuscade şi o modalitate de a lua contact cu inamicul; după explozia IED,
insurgenţii pot executa foc cu armamentul uşor, foc indirect (aruncătoare),
şi/sau cu IED secundar/terţiar; insurgenţii pot avea stabilitea elementelor de
tragere pentru focul indirect cu aruncătoare în zona de detonare a IED;
• patrula trebuie să fie pregătită să reacţioneze la orice ameninţare după
ce IED a explodat; executarea precisă a focului în scopul de a câştiga superioritatea de foc, ocuparea rapidă a poziţiilor acoperite din teren vor reduce riscul pe timpul acţiunilor de recuperare a vehiculelor avariate şi a evacuării personalului rănit; dacă patrula nu poate realiza superioritatea de foc, comandantul patrulei trebuie să decidă dacă rupe contactul sau menţine poziţia până
acţionează QRF în sprijinul patrulei;
• reacţia patrulei la atacul cu IED depinde şi de situaţia pierderilor (dacă
are sau nu răniţi); în mod normal patrula trebuie să iasă imediat din zona unde
s-a produs explozia, dar existenţa militarilor răniţi şi a vehiculelor avariate pot
forţa patrula să rămână în zonă până când evacuarea răniţilor este completă;
comandantul patrulei trebuie să evalueze situaţia, decizia critică fiind deplasarea forţelor neafectate în afara zonei ambuscadei cât de repede este posibil,
pentru a evita atacul din partea altor elemente nedescoperite în zona ambusmai, 2011
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cadei;
• reacţia la atacul cu IED se bazează pe: executarea rapidă a reacţiei la
contact; aplicarea procedurii 5/25/200 m checks, aplicarea procedurii 5-Cs (
check, confirm, clear, cordon, control), câştigarea superiorităţii de foc, realizarea măsurilor de protecţie, transportul răniţilor, recuperarea vehiculelor avariate, trimiterea Explosive Hazard Spot Report şi ieşirea din zona de nimicire;
• pregătirea pentru reacţia la atacul cu IED înainte de plecarea în misiune.
Analiza posibilelor locaţii unde insurgenţii pot organiza ambuscade
are ca scop:
– stabilirea măsurilor de identificare, atac, dezorganizare, a elementelor
insurgente înainte de organizarea şi iniţierea ambuscadei;
– dacă zona cea mai probabilă de dispunere pentru ambuscadă este identificată corect, înainte ca insurgenţii să realizeze dispozitivul, aceştia pot fi
angajaţi în timp ce ocupă poziţia;
– stabilirea măsurilor împotriva unei ambuscade presupune:
• pregătirea pentru o eventuală acţiune împotriva insurgenţilor care organizează ambuscada (acţiune directă);
• evitarea masării personalului şi vehiculelor în zona probabilă a ambuscadei;
• dispersarea patrulei pe timpul traversării zonei, asigurând ca numai o
parte din patrulă să fie expusă unui eventual atac;
• menţinerea permanentă a controlului spaţiului tactic apropiat (100 m);
• poziţionarea unor echipe sau lunetişti care să supravegheze probabilele comunicaţii care conduc spre locul posibil de organizare a ambuscadei.

BIBLIOGRAFIE:
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Organizaţia Unităţii Africane
(O.U.A.)
Este una din cele mai importante organizaţii. A fost înfiinţată la Addis
Abeba, la 25 mai 1963, iar membrii săi sunt toate statele de pe continentul
african şi de pe insulele adiacente, cu excepţia Marocului, care şi-a suspendat
temporar participarea datorită problemei Saharei Occidentale (pretenţia asupra teritoriului Republicii Sahrawi), dar care totuşi îşi păstrează statutul special şi facilităţile acordate membrilor plini. Marocul este susţinut în pretenţii* Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti
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le sale de LSA şi alte 25 de state. Practic, Marocul administrează cea mai mare
parte a teritoriului, o mică parte fiind sub controlul guvernului Republicii
Arabe Democrate Sahariene, guvern aflat în exil.
Obiectivele organizaţiei sunt:
• Promovarea unităţii şi solidarităţii statelor africane.
• Intensificarea cooperării pentru o viaţă mai bună.
• Apărarea suveranităţii, integralităţii teritoriale şi a independenţei.
• Eradicarea oricăror forme de colonialism.
• Promovarea cooperării internaţionale pe baza Cartei ONU şi a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Principalele instituţii ale OUA sunt:
* Adunarea şefilor de stat şi de guvern.
* Consiliul de miniştri.
* Secretariatul general al organizaţiei.
* Comisia de mediere, conciliere şi arbitraj.
* Comitetul coordonator pentru mişcările de eliberare naţională din
Africa.
* Opt comisii specializate.
UA a avut o intervenţie militară în 2003 când o forţă multinaţională de
menţinere a păcii, formată din militari din Africa de Sud, Etiopia şi
Mozambic, a fost dislocată în Burundi pentru implementarea acordurilor de
pace. În cursul anului 2006 crizele cu care UA se confrunta erau1:
– războiul civil din Algeria;
– războiul civil din Casamance (Senegal);
– războiul dintre Ciad şi Sudan;
– al doilea război congolez;
– războiul civil somalez;
– conflictul sudanez dintre Nord şi Sud;
– războiul civil din Coasta de Fildeş;
– criza politică din Zimbabwe.
Problemele curente cu care se confruntă UA sunt:
– sănătatea: malaria şi HIV;
– regimurile nedemocratice şi războaiele civile;
– îmbunătăţirea standardului de viaţă;
– foametea, deşertificarea, protecţia mediului etc.
În prezent, este în desfăşurare un plan pentru înfiinţarea Comunităţii
Economice Africane, bazat pe o monedă unică, termenul de realizare a proiectului fiind 2023.

198

www.rft.forter.ro

Problematica securităţii globale
în contextul transformărilor actuale din mediul internaţional

Aşa cum se poate observa, exceptând marile organizaţii (ONU, NATO,
UE), celelalte organizaţii au avut o activitate ascendentă. Dacă iniţial s-au
constituit pentru discutarea problemelor economice, financiare, sociale sau
culturale, în foarte scurt timp acestea au devenit foruri în care se discută probleme din domeniul securităţii. Dovadă sunt activităţile militare desfăşurate
în comun dar şi constituirea instituţiilor care au impact asupra securităţii globale (care vizează terorismul, traficul de armament, crima organizată etc.).
Trebuie să menţionăm că, pe lângă aceste organizaţii internaţionale,
organizaţiile internaţionale neguvernamentale ocupă un rol deosebit de
important. Premisa de la care trebuie să pornim este aceea că procesul de globalizare este cel mai important factor în transformarea mediului de securitate.
Prin urmare, pentru a face faţă provocărilor, statele au creat instituţii supranaţionale, cu propria sa politică şi propriul său corp administrativ şi financiar
(Organizaţia Mondială a Comerţului, Banca Mondială, Fondul Monetar
Internaţional etc.). De asemenea, multe organizaţii neguvernamentale (ONG)
ce acţionează în cele mai diferite domenii au primit recunoaştere oficială din
partea instituţiilor internaţionale guvernamentale precum ONU (organizaţia
Green Pace, Amnesty Internaţional etc.). Mai mult, o parte din aceste ONGuri sunt în curs de a obţine dreptul de reprezentare oficială în cadrul procesului de deliberare şi luare a deciziilor în cadrul ONU. Se poate lua în calcul faptul că procesul de globalizare măreşte nevoia de protecţie a populaţiei datorită incapacităţii statutului de a răspunde acestei cerinţe, dar şi faptul că globalizarea reduce puterea politică a statutului asupra domeniilor în care operează
ONG-urile.

Iniţiative de securitate
În ceea ce priveşte iniţiativele de pace şi cooperare regională şi zonală în
Europa, nu puţini sunt analiştii care consideră că reala cooperare regională şi
zonală, mai ales în Europa de Sud-Est, a început abia în perioada 1993-19952.
Putem enumera aici: Iniţiativa Central-Europeană (ICE), Acordul/ Spaţiul
Central European de Liber Schimb (CEFTA), Cooperarea Economică a Mării
Negre (OCEMN), Cooperare Balcanică/ Procesul de Cooperare Sud-Est
Europeană (SEECP), Procesul de stabilitate şi bună vecinătate în sud-estul
Europei (procesul Royaumont), Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei
(SECI), Reuniunile Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) penmai, 2011
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tru dimensiunea de apărare şi încredere reciprocă, Procesul de Cooperare
Dunăreană etc.
Dintre acestea, SEECP, considerată continuatorul cooperării balcanice
iniţiate de Nicolae Titulescu în perioada interbelică, promovează puternic
relaţiile de bună vecinătate, stabilitate şi cooperare în zona de sud-est a
Europei.
Procesul Royaumont reprezintă o iniţiativă franceză pentru dezvoltarea
cooperării în domeniul democratizării şi societăţii civile lansată oficial cu prilejul semnării Acordului de pace în Bosnia-Herţegovina din 1995.
Asemănător, PSESE este o iniţiativă lansată de Germania, în 1999, la reuniunea de la Luxemburg, pe fondul crizei din Kosovo. Acest Pact de stabilitate
prezintă o importanţă deosebită datorită faptului că activitatea sa este sprijinită de ONU, OSCE, UE, NATO, Consiliul Europei şi Procesul Royaumont
pentru cooperare în domeniul democratizării şi societăţii civile şi este complementar celorlalte iniţiative precum SECI, OCEMN, ICE, CEFTA sau SEDM.
SECI reprezintă o structură regională care urmăreşte să încurajeze dialogul şi cooperarea în spaţiul balcanic şi soluţionarea pe cale paşnică a litigiilor prin susţinerea unor proiecte de cooperare economică şi comercială de tip
transfrontalier şi subregional.
OCEMN nu este o organizaţie de securitate regională dar structurile sale
funcţionale şi-au dovedit utilitatea printr-o serie de modalităţi: economică,
ecologică, militară. Activităţile sale sunt sprijinite de către OSCE, ONU,
CEE, FAO, WMO etc. Din păcate, au apărut o serie de dificultăţi în împlinirea obiectivelor propuse datorită poziţiei de „abţinere” practicată de unii
membri: Turcia, Rusia, Ucraina. Problema care se ridică este cea a Mării
Negre, care este o situaţie strategică specială. În fond, este o mare semi-închisă, cu resurse naturale mai mici decât a Mării Caspice, dar care a fost mai
întotdeauna în umbra zonelor conflictuale. Discuţia porneşte de la conceptul
înaintat de Mackinder de „heartland” şi de zona Eurasiei. Conform acestuia,
„heartland-ul se întinde de la ţărmurile Oceanului Arctic la deşerturile Asiei
Centrale şi, spre vest, până la un aliniament care se situează undeva între
Marea Baltică şi Marea Neagră”3. Iniţial acesta a corespuns cu „teritoriul
URSS pe axa Strâmtoarea Bering-România, tangentă la spaţiul mongol şi, la
5 000 de kilometri de Strâmtoarea Bering, perpendiculară pe fluviul Ienisei”4.
Studiul istoriei a relevat că, în general, marile confruntări s-au derulat pe
„intersecţia axei foaierului perturbator (Marea Caspică, Manciuria – Balcani),
cu axa Marea Baltică – Golful Persic. Această intersecţie se produce în zona
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Mării Negre”5. Prin urmare, Marea Neagră joacă un rol important în cadrul
acestui coridor. Pe de altă parte, Marea Neagră uneşte şi separă două religii şi
două mari mentalităţi: ortodoxia (România, Bulgaria, Ucraina, Rusia,
Georgia) şi islamismul (Turcia şi o parte din Caucaz). Organizaţiile economice şi structurile militare din zonă încearcă să creeze un echilibru între presiunile externe şi cele interne.
BLACKSEAFOR este un parteneriat militar regional care reuneşte nave
ce aparţin tuturor forţelor navale ale ţărilor riverane Mării Negre. Poate fi
pusă la dispoziţia ONU, OSCE sau a altor iniţiative regionale pentru misiuni
stipulate în Acordul de constituire, dar numai pe baza acordului tuturor membrilor.
SEDM a fost iniţiată de NATO în 1996 şi a vizat de la început colaborarea în domeniul militar. Graţie acestui acord este constituită Brigada Sud-Est
Europeană (SEEBRIG) ca forţă terestră „la chemare”, compusă numai din
trupe de uscat, aproximativ 4 000 militari, disponibilă pentru angajarea în
eventualele operaţii de prevenire a conflictelor şi de menţinere a păcii, de sprijinire a păcii sub mandat ONU sau OSCE sau UE.
ICE reprezintă o formă flexibilă şi pragmatică de cooperare interzonală
şi interregională. Datorită componenţei sale, având ca membri state NATO şi
UE, state membre CEFTA şi state ex-sovietice, activitatea sa, în principal,
constă în punerea în practică a anumitor proiecte din cadrul PSESE.
SSEI a fost lansată în 1999, la Summitul de la Washington, în scopul
promovării cooperării regionale şi stabilităţii pe termen lung în regiune. O
realizare importantă o reprezintă documentul South Eastern Europe Common
Assessment Paper on Security Challenge and Opportunities (SEECAP).
Activitatea grupului a oferit o platformă de cooperare între NATO şi PSESE,
în special în domeniul reconversiei bazelor militare şi personalului militar.
În urma reuniunii din 2004 de la Bruxelles, Consiliul European a aprobat „Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană, regiunea mediteraneană şi Orientul Mijlociu”, iniţiativă care viza nu numai construirea dimensiunii euroasiatice (atât de dorite de geopoliticieni) sau numai extinderea influenţei europene în zonă, ci crearea unui spaţiu extrem de important pentru
securitatea şi stabilitatea planetei. Această acţiune va constitui baza contribuţiei complementare la iniţiativa denumită „Marele Orient Mijlociu”, lansat de
SUA în cadrul G8. Important este că aceste iniţiative au trasat direcţii de
acţiune şi au luat în considerare particularităţile şi nevoile fiecărei ţări din
regiune, fără ca obiectivul general să fie acela de a aplica o metodă unică.

mai, 2011
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Trebuie punctat faptul că ţările din zona orientală se confruntă cu probleme
care le privesc pe majoritatea dintre ele şi care sunt cunoscute şi cuprinse în
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Obiectivele propuse în cadrul
acestor parteneriate preconizează că problemele care se ridică să fie rezolvate prin cooperare cu Rusia şi alţi actori interesaţi de regiune şi din regiune.
UE a demonstrat că nu a utilizat încă toate instrumentele de care dispune
pentru reglementarea conflictelor regionale orientale pentru că este vorba de
un spaţiu care a fost sub ocupaţie europeană, iar multe resentimente şi divergenţe îşi au originea în măsurile luate pe acea vreme. Politica Europeană de
Vecinătate (PEV), unul din obiectivele principale ale Strategiei Europene de
Securitate, este unul din instrumentele la care ne-am referit.
În 2006 s-a stabilit încheierea unor planuri de acţiune cu Armenia,
Azerbaidjan, Egipt, Georgia şi Liban, în completarea celor deja încheiate cu
Israel, Iordania, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Tunisia şi
Ucraina. Programele de vecinătate INTERREG, Tacis, Cards, Meda, Phare,
CBS au fost modalităţile prin care statele membre PEV au primit ajutor pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare în cele mai diverse domenii. În
Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, la art. 57, este prevăzută
„posibilitatea ca Uniunea să încheie şi să pună în practică acorduri specifice
în cadrul politicii de vecinătate”6. Specific este faptul că aceste acorduri nu
pot fi încheiate decât după ce cadrul existent al actualelor relaţii va fi depăşit, creându-se posibilitatea integrării noilor obligaţii, iar politica de vecinătate nu înlocuieşte Acordul de Asociere, Acordul de Parteneriat şi Cooperare
sau Procesul de la Barcelona.
O altă componentă a politicii de vecinătate a reprezentat-o ajutorul financiar, în cazul Rusiei şi statelor CSI – programul TACIS, iar pentru ţările mediteraneene – programul MEDA. Valoarea sprijinul financiar s-a ridicat, în
perioada 2000-2003, la 3 716,10 milioane euro. În propunerile pentru perioada financiară 2007-2013, Comisia Europeană include instrumentul de vecinătate între cele şase instrumente financiare menite să opereze în domeniul
relaţiilor internaţionale: instrumentul de preaderare, parteneriatul de vecinătate, instrumentul de dezvoltare a cooperării şi de cooperare economică,
instrumentul de ajutor umanitar, asistenţa macro-financiară şi instrumentul
pentru stabilitate7.
Referitor la statele din Orientul Mijlociu, acestea (economic vorbind) se
pot împărţi în state bogate şi state mai slab dezvoltate, criteriul de departajare fiind resursa de petrol. În domeniul politic, Liga Arabă asigură coordonarea consultărilor politice ale statelor membre şi le sprijină acţiunile comune la
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nivel regional şi internaţional. Liga Arabă a fost interlocutorul CE în cadrul
dialogului euro-arab, iar în domeniul apărării aplică prevederile „Convenţiei
asupra apărării comune şi a cooperării economice” din 1950.
Existenţa atâtor organizaţii şi iniţiative de stabilizare şi securitate pe plan
global ar trebui să inducă o anumită certitudine privind reducerea riscurilor
reale cu care ne confruntăm. Din păcate, globalizarea nu s-a extins într-o aşa
măsură încât să existe un indice al valorilor uniformizate şi unanim acceptate, precum şi un sistem educaţional care să creeze o percepţie comună a evenimentelor globale. Aceste discrepanţe, corelate cu decalajul economic existent între Occident şi Orient generează conflicte care nu pot fi controlate şi
nici rezolvate în mod obişnuit. De aceea nu este greşit să spunem că viitorul
relaţiilor internaţionale şi al securităţii internaţionale este practic o competiţie
între, pe de o parte, capacitatea şi abilitatea statelor de a-şi concentra forţele
în cadrul eforturilor de cooperare bi- şi multilaterale şi, pe de altă parte, tendinţa lor istorică de a se afla în competiţie şi de a lupta unele cu altele8.

Sisteme de apărare colectivă
Conceptul de sistem de securitate a apărut practic din momentul în care
popoarele au realizat că nu se pot apăra, că nu-şi pot îndeplini dezideratele
privind securitatea naţională, nu pot preveni sau nu pot respinge agresiunea.
Statele au decis crearea unor organizaţii care să funcţioneze în baza unor principii şi norme, să dispună de instrumente specifice, şi mai ales să aibă structuri proprii.
Actualmente, sistemele de apărare colectivă sunt reprezentate de instituţiile şi organizaţiile internaţionale şi regionale existente, precum: ONU,
NATO, OSCE, UE, LGA, UA etc. Pentru ca un stat să poată să se considere
apărat în mediul actual de securitate, el este obligat să adere la structurile de
securitate existente, singurele care pot identifica pericolele la adresa securităţii globale. Evident că şi aceste organizaţii sunt supuse transformărilor şi trebuie să se adapteze la noile situaţii. Am arătat cum de la 37 de organizaţii existente în 1909, numărul acestora a ajuns la 5 472 în 1997. Colaborarea între
aceste organizaţii cuprinde absolut toate domeniile în care există probleme
globale prioritare: de la domeniul economic, până la domeniul militar sau
domeniul păcii. Din numărul total al organizaţiilor, 96% sunt neguvernamentale şi doar 4% sunt interguvernamentale, dar acestea sunt cele mai importanmai, 2011
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te deoarece reprezintă statele, iar statul a rămas încă un actor internaţional de
primă mărime.
Dacă ar fi să analizăm simplist modalitatea de acţiune a acestora, putem
spune că pacea, ca deziderat al securităţii, se poate obţine în două modalităţi:
prin folosirea forţei militare sau prin diplomaţie, cu toate formele acesteia de
manifestare. Abordarea politică presupune menţinerea securităţii naţionale şi
internaţionale prin dreptul internaţional, prin organizaţii internaţionale, prin
procesul de integrare şi prin democratizare. Abordarea militară presupune formarea alianţelor, asigurarea menţinerii echilibrului puterii şi prin controlul
înarmărilor.
Procesul de instituţionalizare globală în domeniul securităţii a fost o
încercare a statelor la tranziţia mediului internaţional, deşi există o serie de
riscuri externe şi interne. Riscurile externe presupun globalizarea fenomenelor locale şi regionale şi care, de la stadiu naţional, ajung să devină fenomene
internaţionale. Menţionăm aici terorismul, migraţia, crima transfrontalieră,
transferul de armament etc. Riscurile interne se referă la faptul că, deşi caracterul actorilor internaţionali se schimbă, suveranitatea naţională va rămâne
principalul subiect atât de negociere, cât şi de disensiune.
Relaţiile internaţionale care au fost tradiţionale în perioada Războiului
Rece se transformă şi decad. Din această perspectivă, în cadrul organizaţiilor
internaţionale au avut şi au loc reforme instituţionale majore.
În cadrul NATO şi UE au loc schimbări semnificative în cadrul mecanismelor instituţional-decizionale, în timp ce la ONU, OSCE şi CE transformările sunt parţiale, nereuşindu-se deloc să se ajungă la un consens datorită intereselor naţionale diferite. Este adevărat că ele vor continua să ofere un sprijin
politic şi umanitar atât la NATO, cât şi la UE, dar realizarea unui sistem de
apărare global presupune realizarea aceloraşi transformări în toate verigile
internaţionale.
Astfel, NATO va introduce noi elemente în politica sa, precum:
– apărare colectivă pentru toţi membri săi;
– capacităţi noi militare;
– noi misiuni;
– noi membri;
– parteneriate întărite;
– capabilităţi europene.
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Problema cu care se confruntă NATO este preponderenţa leadership-ului
american atât ca pondere politico-militară, cât şi din punct de vedere tehnologic şi al sarcinii bugetare. Pe de o parte, SUA au dorit ca UE să-şi asume o
parte din sarcina bugetară, să-şi asume mai mult din povara financiară a apărării colective şi un rol mai mare în asumarea responsabilităţii în menţinerea
stabilităţii din Europa. Pe de altă parte, SUA au reacţionat extrem de nefavorabil în momentul apariţiei pilonului de securitate european care acţionează
independent de NATO şi separat de parteneriatul cu SUA. De această situaţie
nu este deloc străină Franţa care, ca şi pe vremea generalului de Gaulle, reacţionează extrem de virulent faţă de pretenţiile Alianţei, dar mai ales cu precădere faţă de cele americane. Fără sprijinul european, Franţa a dat înapoi, dar
numai pentru a fi gata la momentul oportun. De aceea, Alianţa a decis realizarea unui compromis: susţinerea construcţiei (PESC), respectiv (PESA) în
schimbul menţinerii coerenţei şi convergenţei intereselor proprii. Mai exact,
Alianţa lasă ca UE să dispună de disponibilităţile militare ale NATO, cu condiţia menţinerii comenzii şi controlului american. Este normal dacă ne gândim că anul 1990 a reprezentat un moment de cotitură pentru Alianţă.
Dispariţia „marelui inamic” din est ducea la pierderea raţiunii existenţei sale
şi, în plus, din apărător se transforma în inamic, dat fiind potenţialul militar
de care dispunea. În prezent, NATO se confruntă cu serioase probleme datorate schimbărilor europene. Instituţionalizarea PESA şi creşterea importanţei
strategice a UE este considerată de mulţi dintre analiştii politici şi militari ca
tentative de echilibrare a SUA pe plan mondial. Un semn în acest sens a fost
reacţia Franţei şi Germaniei în momentul intervenţiei SUA în Irak.
Din păcate, atât NATO cât şi SUA nu realizează că acţiunile Alianţei
timp de cinci decenii nu sunt o justificare în transformarea lor în factor de
unică decizie, politica lor devenind net unilaterală. La aceasta se mai poate
adăuga diferendul cu ONU privind obligaţiile financiare neachitate, opoziţia
faţă de crearea Forţei Europene de Reacţie Rapidă, opoziţia faţă de deciziile
Curţii Penale Internaţionale şi, mai ales, invocarea „diplomaţiei preemtive” în
justificarea intervenţiilor agresive contra statelor pe care le considera ca fiind
periculoase (rogue state). În plus, politica SUA devine tot mai agresivă şi, mai
ales, vizibilă pentru întregul mapamond: refuzul semnării Tratatului privind
Minele Antipersonal, refuzul ratificării Acordului de la Kyoto, respingerea în
1998 a Tratatului Comprehensiv privind Interzicerea Testelor Nucleare
(CTBT). Prin urmare, relaţia NATO cu UE poate fi considerată la acea dată
ca fiind critică. Aranjamentele Berlin-Plus ar putea să reprezinte un debuşeu
mai, 2011
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pentru relaţiile dintre cele două organizaţii.
Pe de altă parte, UE este condiţionată, din punct de vedere geopolitic, de
o diversitate fără precedent de probleme, mare parte din ele apărute după
Războiul Rece, dar care existau cu mult înainte. Lărgirea UE a trezit multe
anxietăţi în Occident. Unul din răspunsurile UE a fost transformarea migraţiei
şi a crimei organizate în probleme prioritare pe agenda sa, dat fiind că „principala linie de apărare contra instabilităţii, contra prăbuşirii ordinii şi legii este
controlul frontierelor”9. Din păcate, UE a sesizat că lărgirea implică şi apariţia de diviziuni geopolitice, care sunt posibile conflicte viitoare, pentru că
aderarea la noua uniune presupune asumarea de către noii veniţi a valorilor
politice europene, a reformelor economice structurale, condiţiile de admitere
fiind cu mult mai aspre decât cele care au fost aplicate la cele zece state central şi est-europene. Politica UE faţă de zone care sunt în afara ariei europene
dar care doresc aderarea sunt marcate de o stare de incertitudine şi insecuritate. Strategia adoptată arată cu aceste teritorii sunt considerate ca certe surse de
ameninţări transfrontaliere. Politica de securitate a UE a arătat că se aplică o
securizare „în cercuri”, adică pornind de la securizarea nucleului şi apoi a
vecinătăţilor apropiate. O Europă lărgită înseamnă găsirea unei metode de
„disciplinare” a marginilor Uniunii, având în vedere diferenţele substanţiale
existente între nucleu şi regiunile marginale din est şi sud.
Concluzionând, putem spune că există în prezent trei elemente definitorii pentru actualul sistem de apărare colectivă. Un element îl reprezintă constituirea de noi parteneriate de securitate în scopul acoperirii golului lăsat de
dispariţia Tratatului de la Varşovia, iar doilea element îl reprezintă tendinţa
crescută a Alianţei de a folosi forţa pentru gestionarea crizelor sau conflictelor dar şi în operaţiunile de stabilizare din Balcani şi Asia Centrală. Ultimul
element, al treilea, este şi cel mai important, deoarece se referă la restructurarea forţelor rămase din timpul Războiului Rece printr-un program extrem de
ambiţios.

Mediul internaţional de
securitate
În opinia noastră, la începutul secolului XX, intensificarea competiţiei
militare la nivel global şi extinderea accentuată a reţelelor europene de putere militară au condus la comprimarea spaţiului conflictual extins într-un spa-
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ţiu operaţional unic, ce avea să se sfârşească o dată cu încheierea celui de Al
Doilea Război Mondial. Deoarece marile puteri aveau posibilitatea de a exercita un control activ asupra mediului lor operaţional comparativ cu statelesatelit, fiecare regiune era angrenată într-un sistem de relaţii mutuale şi de
securitate care, lipsit fiind de mecanisme instituţionale eficiente de gestionare a conflictelor, putea oricând să genereze situaţii acute, cu urmări de cele
mai multe ori dezastruoase (de exemplu, războiul izbucnit în anul 1914, extins
dincolo de graniţele Europei Continentale). Această extensiune fără precedent
a mediului operaţional a fost influenţată semnificativ de cel puţin trei factori:
• Încă de la izbucnirea războiului au fost implicate în mediul operaţional
posesiunile imperiale de importanţă strategică, ostilităţile extinzându-se din
Europa în Africa şi Orientul Mijlociu.
• Industrializarea în continuă ascensiune a schimbat natura războiului,
fiind necesară o imobilizare totală a resurselor umane şi materiale atât la nivelul naţiunilor, cât şi transnaţional.
• Amplasarea războiului a făcut ca alianţele să aibă un rol esenţial, funcţionând ca mecanisme instituţionale de coordonare şi organizare a efortului de
război la scară internaţională.
Prin urmare, mediul operaţional a căpătat o extindere geografică apreciabilă, demonstrând faptul că înfruntarea nu se mai desfăşura doar la nivelul forţelor militare pe câmpul de luptă, la dimensiuni reduse, marcând momentul de
început al războiului total sau al perioadei conflictelor globale.
Cel de Al Doilea Război Mondial a reprezentat, în opinia lui Hobsbawn,
„o catastrofă umană globală”10, mediul operaţional extinzându-se pe cuprinsul
tuturor continentelor şi oceanelor, exceptând America Latină şi partea de sud
a Africii. Doar câteva state nu au fost angajate, direct sau indirect, în alianţele create, din moment ce eforturile de război presupuneau o mobilizare masivă de resurse umane şi materiale, justificând pe deplin afirmaţia lui Troţki: „Sar putea să nu te intereseze războiul, dar tu îl interesezi pe el”11, organizarea
pentru război „la nivel transnaţional luând o formă mult mai completă şi efectivă decât se făcuse vreodată până atunci”12.
Evenimentele care au urmat încheierii Războiului Rece au compus o
stare de fapt care poate fi rezumată succint ca o luptă pentru o nouă ordine
internaţională, luptă căreia îi sunt subsumate următoarele:
– lupta pentru sporirea influenţei marilor puteri;
– lupta pentru recunoaşterea internaţională dusă de statele mici care au
fost încorporate cu forţa în alte structuri statale;
mai, 2011
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– competiţia unor mari puteri cu SUA pentru impunerea şi afirmarea
unor interese, construită în jurul „dreptului SUA de a purta războaie preemtive” în orice parte a planetei, atunci când se constată că îi este ameninţată securitatea.
Este probabil ca existenţa unor focare de conflict în diverse părţi ale
lumii, în care sunt implicate marile puteri sau state care aspiră la statutul de
puteri regionale, să le determine să îşi legitimeze acţiunile preemtive prin
dreptul de a folosi forţa pentru a se apăra sau dreptul de a lupta împotriva terorismului internaţional. Exemplele în acest sens sunt evidente: acţiunile Rusiei
îndreptate împotriva teroriştilor în problema cecenă, desfăşurarea de forţe în
Kaşmir de către India împotriva militanţilor islamişti, acţiunile Turciei asupra
militanţilor kurzi din nordul Irakului, acţiunile Israelului împotriva ţărilor
arabe care susţin terorismul etc.
Mediul operaţional actual, ca şi sistemul internaţional în ansamblu, pot
fi înţelese doar în strânsă corelaţie cu sistemul internaţional configurat în timpul Războiului Rece, ale cărui consecinţe directe sunt. De aceea, în opinia
noastră, impactul Războiului Rece asupra prezentului are următoarele conotaţii:
• în timpul Războiului Rece s-au născut principalele concepţii privind
ordinea internaţională, cu implicaţii directe asupra atitudinii puterilor locale
sau regionale în rezerva unor conflicte mai vechi sau mai noi;
• Războiul Rece a consacrat existenţa a două superputeri globale şi a
unor puteri regionale, unele dintre ele cu aspiraţii globale;
• stereotipurile create în perioada Războiului Rece încă mai persistă şi
tind să se adâncească (spre exemplu, Rusia încă mai percepe NATO ca un
inamic, deşi are un parteneriat strategic cu această organizaţie, iar China încă
mai vede în Rusia un adversar şi nu un partener);
• actualele structuri de forţe sunt realizate în perioada Războiului Rece,
iar actualul proces de restructurare şi transformare respectă în linii mari aceleaşi principii de întrebuinţare a puterii militare;
• lecţiile învăţate în această perioadă reprezintă elementul de analiză pentru desfăşurarea evenimentelor pe care le parcurgem astăzi şi cu care, probabil, ne vom confrunta şi în viitor;
• consecinţele Războiului Rece şi-au pus amprenta în mod determinant
asupra evenimentelor care i-au succedat.
În acelaşi timp, mediul operaţional actual conţine atât elemente de continuitate cât şi de discontinuitate, faţă de cele din timpul Războiului Rece,
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evenimente care s-au succedat pe arena internaţională de la începutul secolului XXI, iar forţele şi tendinţele ce acţionează în prezent, evidenţiază o accentuare progresivă a schimbărilor şi o reducere graduală a elementelor de discontinuitate.
Un element esenţial îl reprezintă renunţarea la descurajarea nucleară în
relaţiile dintre puterile deţinătoare, ceea ce a determinat trecerea arsenalelor
nucleare în subsidiar, dar şi revenirea ipotezei războiului ca instrument principal al politicii, ca o prelungire a acesteia cu alte mijloace. Poate că de aceea
în prezent sunt în curs de desfăşurare o serie de conflicte deschise
(Afganistan, Irak), în timp de altele se găsesc în stare latentă (Transnistria,
Kosovo, Georgia). În plus, în reconfigurarea mediului operaţional, puterea
militară se manifestă din ce în ce mai mult ca un ingredient indispensabil al
doctrinelor de prevenire a conflictelor şi de înlăturare a surselor de instabilitate.
Procesul de reevaluare a mediului operaţional ce fusese modificat prin
încheierea fără victorie a Războiului Rece a fost din nou modificat prin introducerea în ecuaţia globală a elementului terorism internaţional, deşi terorismul şi colaborarea internaţională între organizaţiile teroriste exista, lipsind
însă amploarea globală, care avea să fie imprimată de atacurile de la 11 septembrie 2001 şi dezvoltată după cele din Spania şi Marea Britanie. Aceste
fapte aveau să ridice noi imperative în priorităţile de securitate raţională şi
internaţională, dezvoltând conceptul de mediu operaţional cu geometrie
variabilă (adică dimensiunile fizice şi psihologice urmează o dezvoltare fără
precedent), fiecare dintre aceste aspecte fiind dependente una de cealaltă.
Caracteristica majoră a actualului mediu internaţional rămâne absenţa
pericolului unui conflict major desfăşurat între puterile principale ale lumii şi
asistăm în continuare la „apariţia unei noi generaţii de combatanţi, entităţile
substatale, grupurile non-naţionale, a căror identitate este fundamentată pe o
bază comună, ca de exemplu ideologia, apartenenţa tribală, cultura, religia,
geografia, activităţile economice ilegale sau pe o combinaţie a unora, ori a
tuturor acestor factori”13.
O serie de factori alimentează caracterul schimbător al conflictelor şi
posibilitatea de materializare a acestora, cel mai important fiind globalizarea
care a intensificat interacţiunile dintre state şi, în acelaşi timp, a creat posibilităţi de împingere spre anarhie a multor zone şi regiuni în care se manifestă
o creştere a violenţei şi a tensiunilor generatoare de conflicte, mai ales în
regiunile cu o creştere demografică rapidă. De asemenea, transparenţa şi permai, 2011
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meabilitatea frontierelor vor amplifica dimensiunile mediului operaţional,
permiţând tensiunilor şi conflictelor să se propage cu uşurinţă dintr-o regiune
în alta.
În acest context, este de aşteptat ca mediul operaţional să nu mai fie
monopolizat de armatele convenţionale ale statelor, ci va fi „partajat de o
gamă largă şi crescândă a actorilor capabili să utilizeze forţa şi violenţa în
moduri diverse şi diferite”14.
(continuare în numărul 3/2011)
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(urmare din nr. 1/2011)

Rolul instituţiilor internaţionale
Amestecul de politici şi strategii incoerente şi ezitante în domeniul securităţii, propuse şi dezvoltate de actorii internaţionali şi instituţiile specializate,
nu va putea modifica în bine aspectul actual al mediului de securitate. În prezent se cheltuiesc pe înarmări sute de miliarde de dolari anual în scopuri de
apărare iar, în vederea acordării ajutorului pentru dezvoltare doar zeci de
miliarde, interesele globale impunând răsturnarea acestor cifre. Configuraţia
lumii viitoare depinde de abordarea directă a problemelor sărăciei. La sesiunea marilor organizaţii financiare ale lumii, Fondul Monetar Internaţional şi
Banca Mondială, paralel cu trecerea în revistă a buletinului de sănătate al economiei mondiale, în mod inevitabil atenţia participanţilor s-a îndreptat asupra
situaţiei din Orientul Mijlociu, ca sursă majoră a instabilităţii la nivel plane* Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti
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tar. În acelaşi timp, reprezentanţii ţărilor membre şi-au concentrat preocupările asupra altei surse de instabilitate, chiar şi mai mare. Extrem de semnificative sunt, din acest punct de vedere, considerentele preşedintelui Băncii
Mondiale, James Wolfensohn, una din personalităţile cele mai distinse ale
comunităţii financiare şi economice ale lumii contemporane, considerente
publicate în cotidianul International Herald Tribune şi pe care le reproducem
mai jos: „Din cei şase miliarde de locuitori ai planetei, un miliard stăpânesc
80% din avuţia globală, în vreme ce un alt miliard se zbate să supravieţuiască cu mai puţin de un dolar pe zi. Două miliarde nu au acces la apa potabilă,
120 milioane de copii nu au nicio şansă de a merge la şcoală, peste 40 de
milioane de oameni din ţările în curs de dezvoltare sunt infectaţi cu HIV,
având speranţa minimă pentru un tratament adecvat al acestei teribile maladii”. În anul 2000, liderii mondiali întruniţi la Summitul Mileniului, la New
York, s-au angajat să reducă la jumătate sărăcia până în anul 2015. Ei au căzut
de acord în privinţa unor „obiective pentru dezvoltarea mileniului” în domeniile sănătăţii, educaţiei, drepturilor femeilor şi apărării mediului înconjurător.
Mulţi din cei prezenţi au descris aceste obiective ca fiind corecte din punct de
vedere moral; au vorbit, de asemenea, de interesul nostru reciproc global,
legând lupta împotriva sărăciei de lupta pentru stabilitate şi pace. Raportul
anual dat publicităţii de FMI împreună cu Banca Mondială lansează un semnal de alarmă: majoritatea acestor obiective nu vor fi îndeplinite, în cazul
celor mai multe ţări sărace, până la data-limită 2015. În altă ordine de idei,
lumea se află la un punct de răscruce: fie ne reafirmăm angajamentul de a realiza aceste obiective, fie ele vor rămâne literă moartă, săracii lumii vor fi lăsaţi
şi mai mult în urmă, generaţiile următoare suportând consecinţele. Terorismul
ia naştere, în majoritatea cazurilor, acolo unde domneşte sărăcia. În următorii
25 de ani, populaţia globală va creşte cu încă 2 miliarde, dar din noii locuitori
doar 50 de milioane vor trăi în ţările bogate; aşadar, majoritatea se vor naşte
cu perspectiva de a creşte în sărăcie, într-o lume pe care o vor considera, în
mod inevitabil, ca inechitabilă şi injustă. Terorismul ia naştere adesea acolo
unde o populaţie tânără în creştere rapidă vede speranţa mai mult ca o himeră decât ca o promisiune. Un miliard vor avea nevoie de slujbe în viitorul
deceniu.
Dubla lărgire a NATO şi UE a determinat creşterea ariei de atenţie şi
luptă organizată cu terorismul, fapt ce va conduce, într-un viitor nu prea îndepărtat, la diminuarea ameninţării de acest gen pe continent. Din această perspectivă, strategiile celor două organizaţii au fost orientate prioritar către
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combaterea ameninţărilor mai noi sau mai vechi, care îşi au originea în afara
locaţiei lor, acordând o atenţie deosebită noilor frontiere rezultate în urma
extinderii. O astfel de frontieră se învecinează cu zona Mării Negre Extinse,
punte de legătură între Europa şi Asia de Sud-vest şi cea Centrală. Aceasta
reprezintă atât cea mai directă cale de acces spre Europa a resurselor strategice caspice, cât şi un drum cu dublu sens pe care îl folosesc, pe de o parte, teroriştii antrenaţi pe teritoriul statelor nesigure, iar pe de altă parte, forţele coaliţiei antiteroriste, pentru anihilarea lor pe teatrele de operaţii şi bazele din Asia
Centrală şi din Orientul Mijlociu Extins.

Analiza ameninţărilor
instabilităţii sociale
Întrucât statele sunt unităţi dominante, securitatea naţională este o problemă centrală atât în cazul referirii ei la stat, cât şi în aplicarea ei mai directă la elementele sale etnoculturale şi religioase. Permeabilitatea statelor, atât
la ideile cât şi la popoarele asociate cu alte state, şterge graniţele dintre securitatea internă şi cea naţională. Dispar astfel distincţiile între cetăţeni şi străini, politică internă şi internaţională, chiar şi simplul schimb de idei şi de
comunicare putând duce la ameninţări culturale semnificative politic (cum
este cazul reacţiei fundamentaliştilor islamişti la penetrarea ideilor occidentale în lumea arabă). Problemele de limbă, religie şi tradiţie culturală deţin un
loc important în ideea de stat şi pot avea nevoie să fie apărate sau protejate în
cazul „importurilor” culturale, atât de seducătoare de multe ori. Multe conflicte au la bază credinţe, cele mai multe rezultând din ciocnirea aspectelor religio-politice ale comunităţilor aflate în conflict şi asocierea lor cu politicile
guvernamentale. Educarea aderenţilor în spiritul urii sau adversităţii faţă de
tot ceea ce constituie „lumea exterioară”, în cazul religiilor „militante”, ce
practică şi un „prozelitism agresiv”, este un fapt real de necontestat. Adepţii
acestor religii pot recurge relativ simplu la violenţa armată pentru a-şi atinge
obiectivele politice, culturale şi economice, dar ordinea internă şi internaţională trebuie să se raporteze la lege şi instituţii, la aranjamente, negocieri, compromisuri, pe căi raţionale.
Prima revoluţie islamică a avut loc în Iran şi a transformat cea mai progresistă ţară islamică într-un portdrapel al islamismului (Iranul a fost singura
ţară islamică care întreţinea relaţii diplomatice, economice şi militare cu
mai, 2011
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Israelul - Mossadul a pregătit garda de „nemuritori” şi poliţia şahului, trupe
iraniene au ajutat regimurile pro-occidentale din diferite ţări arabe să se menţină la putere etc.).
A urmat Războiul Sfânt, exportul revoluţiilor islamice, reeducarea şi
îndoctrinarea maselor prin mass-media, crearea şi suportul mişcărilor teroriste. Lucrurile s-au mişcat deja în acest sens: au fost instaurate regimuri islamice fundamentaliste in Sudan, Yemen, Afganistan, au fost declanşate războaie
civile şi conflicte interne în Algeria, Maroc, Arabia Saudită şi chiar şi în ţări
unde islamul nu a îmbrăcat niciodată o formă extremistă – Indonezia ori
Filipine.
Mişcările teroriste Hisballah („partidul lui Allah”), Hamas şi altele sunt
finanţate deschis sau discret de Iran. Celule teroriste fiinţează în aproape toate
statele islamice. Amintim de atacul din Egipt asupra turiştilor din Luxor, organizat de Al-Gama'a al-Islamiya. Până unde se poate întinde terorismul s-a
văzut în 9/11 iar intenţiile se pot intui dacă ne gândim la experimentele cu
arme biologice făcute de islamişti şi de interesul nuclear al acestor celule.
Fundamentalismul islamic a pătruns şi în Europa (Cecenia, Kosovo, Albania).
Musulmanii manifestă împotriva unor caricaturi care sunt emblematice pentru modul liberal de gândire al Occidentului şi afişează public, în Europa,
mesaje care îndeamnă la ură rasială, genocid şi islamizarea Europei.
Suburbiile Parisului se răscoală, magrebienii incendiază sute de maşini şi dau
ocazia poliţiei franceze să-şi dea seama de propria neputinţă. 2009 este anul
când musulmanii încep să se închine cu faţa spre Mecca în faţa catedralei din
Milano şi a Colosseumului din Roma. Israelul, în toată confruntarea asta, este
evident în centru. Dacă nu există vocaţia expansionistă a islamului (în reinterpretarea islamistă care potriveşte tradiţiei istorice), existenţa Israelului în sine
era suficient pentru casus belli. Deşi există în conformitate cu legislaţia internaţională şi este recunoscut de Occident şi marile puteri, Israelul nu există din
punct de vedere al Coranului, persistând aşadar un conflict de identitate şi credibilitate. În aceste condiţii, este evident că cetăţeanul palestinian din Gaza şi
West Bank nu contează în acest conflict decât ca masă de manevră şi mijloc
de manipulare. Chiar dacă palestinienii ar avea un nivel de trai mai ridicat
decât media UE, conflictul tot ar fi de actualitate. Pentru că e un conflict religios, nu economic, social sau demografic. Natura atitudinii europene în privinţa situaţiei din Palestina, manifestată prin simpatia faţă de manipularea
islamică şi condamnarea Israelului, are aceleaşi rădăcini ca şi atitudinea împotriva „imperialismului” american şi pleacă de la ideea naivă că poţi negocia
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cu extremismul religios la masa tratativelor, iar pacea este uşor de obţinut.
Sunt doar moşteniri educaţionale din timpul dispariţiei coloniilor europene,
manifestate prin pacifism aplicat fără discriminare. Pare paradoxal să fii sărac
deşi deţii două treimi din rezervele de petrol ale lumii. Produsul intern brut al
tuturor ţărilor arabe (1489) este cât al Spaniei (1439), PIB-ul ţărilor arabe şi
al Iranului (1774) este mai mic decât al Italiei (2.104), iar PIB-ul tuturor statelor musulmane (2434) este mai mic decât al Franţei (2593). Arabia Saudită
are un PIB mai mic decât al Poloniei, Emiratele Arabe Unite mai mic decât al
Irlandei, Egiptul mai mic decât al României.
Tendinţele au impus un mediu de securitate internaţional caracterizat de
un grad ridicat de fluiditate şi o variabilitate din ce în ce mai pregnantă a
rezultantei interacţiunilor diverşilor actori pe scena globală. Acest caracter
variabil este justificat în multe dintre cazuri, cel puţin la nivel regional, de
reacţiile anumitor actori, reacţii rezultate din modul de percepere a acţiunii
celorlalţi actori. Nu de puţine ori aceste percepţii sunt greşite, ceea ce face ca
efectele, dacă nu urmează calea civilizată a dialogului şi cooperării, să devină
surse de tensiuni sau chiar crize ce pot afecta în mod semnificativ starea de
stabilitate existentă la un anumit moment dat în diferitele niveluri ale mediului de securitate. În ceea ce priveşte dimensiunea etnico-religioasă a securităţii, aceasta este de o importanţă covârşitoare, pentru că are drept sursă modul
în care este percepută de o anumită categorie de actori sau de fiecare actor în
parte (minorităţi etnice şi religioase, în cazul nostru).
Din alt punct de vedere, în opinia noastră, religia şi etnicul au devenit
aspecte majore în evoluţia securităţii, pentru că sunt aspecte ce sunt percepute ca având influenţă direct asupra suveranităţii statelor, nu de puţine ori tensiunile, crizele şi conflictele de natură etnico-religioasă având ataşate revendicări teritoriale, făcând problematică, la nivel extern, cooperarea dintre state
şi conducând, astfel, la probleme de securitate. De asemenea, influenţa acestora asupra securităţii a fost evidentă şi prin urmările provocate în cadrul
intern, după cum ne-au demonstrat cazurile Iugoslaviei şi fostei URSS,
demonstraţii mai mult decât explicite pentru modul în care aspectele etnice şi
religioase au constituit cauze ale degradării securităţii în regiuni de un interes
strategic ridicat pentru Europa şi comunitatea internaţională în ansamblul ei.
Primul şoc major a fost la momentul revoluţiei islamice iraniene, iar de atunci
a început să devină limpede că religia, ca factor în conflict, începe să joace un
rol important fie în provocarea unor conflicte, fie în exprimarea lor. Pentru că
cel mai frecvent, religia apare în conflict precum o marcă a etnicităţii. O cermai, 2011
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cetare care să aibă ca temă studiul aspectelor etnico-religioase ale securităţii
se înscrie în domeniul preocupărilor de aprofundare şi diversificare a cercetărilor fundamentale de securitate politico-militară, în context intern şi internaţional. Totodată, trebuie menţionată existenţa corelării acestei teme cu principalele tendinţe din domeniile analizei internaţionale de securitate, dinamizate
de procesele tehnologice şi de altă natură, la început de secol XXI. De câţiva
ani buni, în studiul evoluţiei scenei internaţionale se impune tot mai mult o
nouă direcţie de cercetare: aceea a evoluţiilor culturale, a formelor de gândire, a modelelor după care se dezvoltă fundamentul ideatic într-un anumit
cadru cultural. În acest fel există posibilitatea de a pătrunde subtil până în profunzimea unei anume gândiri, până la „sistemul” de elaborare a reprezentărilor şi sugerând astfel motivaţiile şi resorturile ei subtile, chiar inconştiente
uneori, dar existente în viaţa indivizilor şi a societăţilor.

Concluzii
Evenimentele istorice ale ultimelor două decenii (terorism, conflicte ce
au la bază aspecte identitare – etnice şi religioase – sau memoria istorică), precum şi apariţia unor noi tipuri de vulnerabilitate au aprofundat dezbaterile
asupra securităţii printre teoreticieni şi factori decizionali deopotrivă.
Dezbaterea asupra componentelor securităţii şi a modurilor cum se poate
realiza securitatea au devenit din ce în ce mai complexe şi mai specializate.
Toate aceste elemente vor fi transpuse în definiţii ale conceptului, atât la nivelul cunoaşterii comune, cât şi al celei ştiinţifice, dar şi în politicile elaborate
în vederea contracarării vulnerabilităţilor, riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii individuale, naţionale, regionale, zonale şi globale.
Elemente integrate unor aspecte mai largi, prin modul lor de concretizare pe
scena relaţiilor internaţionale au fost considerate în mod special în demersul
de a trece dincolo de conceptele şi definiţiile apriorice care, uneori, exclud
aspecte importante ce devin vizibile sub forma lor concretă de manifestare.
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Recrudescenţa
fenomenului terorist.
Cauze ale proliferării
terorismului
COLONEL DR. ILIE PENTILESCU*

Abstract
Dynamics of the international terrorist phenomenon highlights
major changes in the nature of threats to the security of states in the
post-Cold War, the motivations of violence or aggressions of any kind
becoming very diverse: from the religious and the political to the economic, computer or any other kind and closely with major crises, the
interests of organized crime, ethnic interests, information warfare etc.
International terrorism is a phenomenon in continuous development, becoming an increasingly important social danger to national
security in conditions of continuing changes of motivations, tactics,
action procedures, logistical support, and thus the targets.
The dimensions of contemporary terrorist violence are likely to
unsettle the stability of the normal relations of peaceful coexistence,
affect the cultural, economic and other relations between countries
and peoples in accordance with moral norms and principles of international law.
Cuvinte-cheie: terorism, crimă organizată, stabilitatea şi securitatea naţională.
* Batalionul 435 Sprijin, Miercurea-Ciuc
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n secolul XXI multe dintre fenomenele care afectau securitatea internaţională s-au modificat radical. Factori precum globalizarea economică, transparenţa graniţelor, tehnologia informaţiilor au contribuit decisiv la
acest proces. Fenomenul terorist s-a adaptat şi el modificărilor mediului internaţional, cunoscând după anul 2001 o diversificare fără precedent a modalităţilor de manifestare. Evoluţia fenomenului terorist la acest început de mileniu
s-a datorat, printre altele, revizuirii strategiei şi tacticii principalelor grupări
teroriste, accentuării compartimentării şi specializării, orientării acţiunilor
asupra obiectivelor de infrastructură, proliferării actelor de terorism prin
sacrificiu şi diversificării surselor de ordin logistic.
Terorismul este un fenomen care, în manifestarea sa criminală, provoacă
teroare, ţintele sale predilecte fiind oameni politici, instituţii sau edificii
emblematice pentru un stat, iar locurile alese sunt de preferinţă cele publice,
acţiunea criminală rănind sau secerând mulţimi de oameni inocenţi, publicitatea şi răsunetul unor astfel de manifestări criminale identificându-se cu scopul propus, acela de a atrage atenţia întregii lumi asupra revendicărilor sau
ideologiilor neîmplinite.
Fenomenul terorist, în ciuda unei campanii antiteroriste fără precedent
iniţiată de către SUA, la care au aderat majoritatea statelor democratice, există şi întăreşte poziţia de flagel nociv al societăţii şi continuă să prolifereze şi
să se extindă, întrucât în continuare se menţin şi chiar se agravează principalele cauze care-l generează (Anexa nr.1).
O primă cauză este instabilitatea politică şi dorinţa de a ajunge la guvernare a unor partide politice prin orice mijloace, inclusiv prin acte de violenţă
şi intimidare a adversarilor. Instabilitatea politică este cel mai adesea o slăbiciune a puterii: un vid sau o criză de putere care intervine într-o zonă sau alta
generează relansarea luptei fără limite între actorii locali, în aşa fel încât instabilitatea devine o stare perpetuă şi sursă directă a terorismului. S-ar putea presupune că reinstaurarea stabilităţii ar fi soluţia. Dar lucrurile nu sunt atât de
simple, pentru că problemele existente, amplificate de procesele de globalizare, nu au soluţii simple.
Dorinţa unor superputeri de a-şi extinde sferele de influenţă în diferite
zone ale lumii se manifestă tot mai pregnant la începutul secolului al XXI-lea,
marcând o nouă eră în politica internaţională, în care competiţia pentru afirmarea noilor centre de putere ocupă locul central în determinarea evoluţiei
lumii şi stabilirea noii ordini mondiale.

Î
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FACTORI
DE INFLUENŢĂ

CAUZE

Dorinţa unor superputeri de a-şi
extinde sferele de influenţă în diferite zone ale lumii

Adâncirea crizei economice şi sociale, degradarea calităţii vieţii umane
şi adâncirea stadiului de sărăcie şi
frustrare la nivelul indivizilor

Intervenţia unor state în problemele
interne ale altor state

Neasigurarea drepturilor şi libertăţilor de bază ale omului

Accentuarea interferenţei dintre terorism
şi unele segmente ale crimei organizate
Migraţia de populaţie

FENOMENUL TERORIST

Instabilitatea politică şi dorinţa de a
ajunge la guvrenare a unor partide
politice prin mijloace, inclusiv prin
acte de violenţă şi intimidare a
adversarilor

Deteriorarea mediului de securitate
internaţional
Scăderea capacităţii de control şi influenţă
a guvernelor
Terorismul laic tinde să coboare pe plan
secundar faţă de cel religios
Intensificare cooperării între organizaţiile
teroriste
Dezvoltarea exponenţială a reţelelor şi
resurselor mass media
Statul şi suveranitatea sunt într-un real
proces de criză şi declin
Afirmarea tot mai puternică a actorilor
non-statali
Accesul organizaţiilor teroriste la înalta
tehnologie şi la armele de distrugere în
masă

Intensificarea conflictelor interetnice, rasiale şi religioase

Reînvierea şi răspândirea ideologiei
radicale musulmane

Anexa nr.1

Sub impactul disputelor pentru un loc cât mai avantajos în ierarhia puterii mondiale, sistemul actual se deteriorează şi capătă o nouă fizionomie, care
poate genera dispute şi crize care, în unele cazuri, se încearcă a se soluţiona
având ca motivaţie lupta împotriva unui aparent terorism. În realitate, substratul este dorinţa de a dobândi influenţă asupra unor resurse naturale din zonele de interes. Reversul acestor dorinţe este faptul că, în cele mai dese situaţii,
motivaţia intervenţiei împotriva unui fals terorism poate genera acţiuni teroriste din partea populaţiei locale sau chiar a statului respectiv, mai slab înzestrat din punct de vedere militar.
Un posibil exemplu ar putea fi riposta SUA declanşată de tărâmul „războiului antiterorist” împotriva Afganistanului taliban, stat care adăpostea pe
maleficul Osama bin Laden. Mulţi analişti au observat însă că răsturnarea
regimului taliban era utilă americanilor şi din alte considerente. Washingtonul
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avea în vedere şi un alt obiectiv: giganticul petro-gazduct care urma să lege
imensele rezerve de petrol şi gaze naturale existente în spaţiul caspic, prin
Turkmenistan şi Afganistan către Pakistan şi India (gaze), China şi Japonia
(petrol).
De asemenea, deşi serviciile secrete americane au confirmat, în primăvara anului 2002, că nu dispun de niciun fel de probe ale implicării regimului de
la Bagdad în atentatele de la 11 septembrie 2001, Statele Unite au atacat
Irakul. Adevărata miză a americanilor ar putea fi tot petrolul. În ambele state
şi chiar în afara lor s-a declanşat o ripostă teroristă fără precedent.
O altă cauză o reprezintă accentuarea crizei economice şi sociale, degradarea calităţii vieţii umane şi adâncirea stadiului de sărăcie şi frustrare la nivelul indivizilor în multe părţi ale globului. Unele entităţi statale insuficient
structurate, instabile şi neperformante economic, riscă să eşueze în marea
concurenţă mondială şi nu pot face faţă nevoilor sociale tot mai mari, se divizează şi sunt nevoite să intre în componenţa sau subordinea formaţiunii statale puternice, ori a unor actori de pe scena internaţională. Aceasta creează în
unele cazuri o stare de nemulţumire şi frustrare în rândul unor anumite categorii sociale sau a unor indivizi care fac faţă cu greu noilor schimbări, creând
stări de revoltă şi chiar degenerând în situaţii care pot conduce la acţiuni teroriste majore, mai ales în ţările subdezvoltate.
Amestecul şi intervenţia în forţă a unor state în problemele interne ale
altor state generează în toate situaţiile o formă de ripostă, politică, diplomatică, militară sau de altă natură. Dacă statul respectiv are capabilităţile necesare, dispune de o armată puternică, va răspunde prin aceleaşi metode cu cele
folosite de atacator. Dacă el nu are forţa necesară, fiind un stat mai slab
„înzestrat” din punct de vedere economic şi militar, va încerca să-şi rezolve
disputa pe alte căi, la început mai diplomatice, ajungându-se însă în unele
situaţii şi la metode şi mijloace teroriste.
De asemenea, „ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte
de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii”1, ajungându-se în unele situaţii la
acţiuni extreme, de terorism, în încercarea de a atrage atenţia opiniei publice
asupra unor încercări grosolane a statutului unor oameni sau comunităţi
umane. Este adevărat că acţiunile teroriste ale unor persoane, grupuri sau
organizaţii nu justifică folosirea violenţei ori a terorii pentru a-şi face dreptate. Pentru a elimina sau diminua această cauză este necesar ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii, pentru ca omul să nu fie silit să recurgă,
ca soluţie extremă, la revolta împotriva tiraniei şi asupririi.
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Nesiguranţa şi imprevizibilitatea situaţiei actuale, în timp ce lumea e pe
cale să adopte o nouă ordine mondială, mediul presărat de intensificarea conflictelor interetnice, rasiste şi religioase, le oferă grupărilor teroriste oportunitatea pentru a configura istoria în conformitate cu datoriile şi cauzele divine
sau cu dorinţa epurărilor etnice ori rasiale. Spre exemplu, sârbii au folosit
teroarea în masă cu efecte devastatoare în timpul campaniilor lor de epurări
etnice din Bosnia. Au reuşit, astfel, să modifice ireversibil întreaga compoziţie etnică a regiunii. Dacă nu ar fi existat implicarea NATO, Miloşevici ar fi
putut să obţină aceleaşi rezultate prin purificare etnică în Kosovo.
La începutul mileniului III, aproximativ 20% dintre grupările teroriste
care acţionează pe glob invocă motivaţii religioase pentru acţiunile desfăşurate.
Chiar dacă principalele organizaţii teroriste cunoscute în lume au o componentă dominantă religioasă, analiza acţiunilor teroriste desfăşurate de acestea scot în evidenţă revendicarea unor aspecte de ordin politic, economic şi
social.
Teroriştii religioşi consideră că acţiunile lor sunt defensive şi le justifică
în consecinţă. Spre exemplu, Jihadul Islamic este o doctrină paşnică, sancţionată religios de marii teologi musulmani şi îndreptată împotriva celor percepuţi ca agresori, tirani şi „musulmani nesupuşi”.
Actele criminale care în mod intenţionat sau premeditat provoacă o stare
de teroare în publicul larg, într-un grup de persoane sau la persoane particulare din raţiuni politice sunt de nejustificat în toate circumstanţele, indiferent
care ar fi considerentele politice, ideologice, rasiale, etnice, religioase sau de
altă natură care ar putea fi invocate pentru justificarea lor.
Analiza asupra mecanismelor de geneză, afirmare şi proliferare a fenomenului terorist pe plan internaţional evidenţiază faptul că, în viitor, fenomenul terorist va avea o dezvoltare fără precedent. Această afirmaţie are la bază
factori şi elemente de natură să „hrănească” organizaţiile teroriste, relevate în
rândurile de mai jos.
Accentuarea interferenţei dintre terorism şi unele segmente ale crimei
organizate - internaţionalizarea unor stări conflictuale a creat condiţii favorizante dezvoltării terorismului, iar dispariţia unor sponsori tradiţionali ai acestuia a făcut ca organizaţiile teroriste să se orienteze tot mai frecvent spre activităţi specifice crimei organizate, ca principală sursă de finanţare.
Convergenţa între terorism şi crimă organizată se realizează fie prin
angrenarea nemijlocită a reţelelor teroriste în acţiuni conexe crimei organizate (traficul de droguri, contrabanda cu arme, muniţii, explozivi, substanţe
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toxice sau radioactive, toate tipurile de activităţi specifice economiei subterane, migraţia ilegală etc.), în scopul susţinerii financiare a activităţilor proprii,
fie prin executarea de acţiuni complexe, comune, de către structuri ale organizaţiilor teroriste şi ale celor din lumea interlopă, determinate de interese
conjuncturale, de moment sau de perspectivă, menite a facilita atingerea scopurilor propuse de fiecare parte.
Migraţia populaţiei - reprezintă o rezultantă a vectorilor clasici, pauperizarea excesivă, conflictele interetnice şi interconfesionale, instabilitatea politică, nerespectarea drepturilor omului şi a minorităţilor, accidentele ecologice
de proporţii, schimbările geoclimatice şi a factorilor emergenţi nou apăruţi –
politicile etatiste disimulate (export de populaţie excedentară şi de fundamentalism religios, import demografic), escaladarea crimei organizate şi a terorismului internaţional, toate acestea sunt grefate pe intensificarea traficului
necontrolat de persoane, la care se adaugă consecinţele nefaste ale exploziei
demografice (bomba demografică), insuficienţei resurselor de apă, crizei alimentare majore (bomba sărăciei), cursei înarmărilor nucleare practicată de
marile puteri.
Asocierea fenomenului migraţionist de populaţie terorismului internaţional o putem face analizând cauzele generatoare şi implicaţiile viitoare asupra
sistemului de securitate ale statelor. Se manifestă tot mai pregnant tendinţa
folosirii expulzărilor în masă ca armă de război şi ca mijloc de a crea societăţi omogene din punct de vedere cultural sau etnic (spaţiul ex-sovietic,
Rwanda, Burundi, Liberia, Somalia, Etiopia, spaţiul fostei R.F.Iugoslavia
etc.).
Fluxurile masive de populaţie – refugiaţi sau deplasaţi forţat – sunt tot
mai des folosite atât în perioada de pre-criză, cât mai ales de post-criză, ca
motiv direct sau disimulat pentru a susţine pretenţii teritoriale sau de autodeterminare (regiuni din fosta R.F.Iugoslavia, ex-URSS, Cecenia, NagornoKarabach, Transnistria, Fâşia Gaza, Cisiordania, Kurdistan etc.).
În general, populaţia refugiată, deplasată forţat sau expulzată, este o
populaţie nemulţumită şi determinată de situaţia ei critică să fie recrutată cu
uşurinţă de organizaţii teroriste pentru a fi folosită în operaţiuni specifice.
Rezultă că în viitor fenomenul terorist poate beneficia de un „import
masiv de terorişti” din diferite zone tensionate ale lumii.
O altă categorie de populaţie migratoare care ar putea îngroşa rândurile
organizaţiilor teroriste se poate naşte din sânul infractorilor şi criminalilor
care, datorită faptului că sunt daţi în urmărire în propriile ţări, se refugiază în
alte state şi sunt recrutaţi de terorişti.
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Deteriorarea mediului de securitate internaţional - se află într-un amplu
proces de transformare şi remodelare, caracterizat de manifestarea a două tendinţe antagoniste: pe de o parte, extinderea procesului de democratizare, afirmarea drepturilor omului şi principiilor economiei de piaţă, concomitent cu
lărgirea cooperării şi integrării în structurile europene şi euroatlantice; pe de
altă parte, un proces de dezintegrare şi fragmentare a entităţilor statale multinaţionale. În paralel, se constată menţinerea şi diversificarea riscurilor de
natură militară şi nemilitară, în primul rând a terorismului, precum şi creşterea vulnerabilităţilor instituţiilor internaţionale şi naţionale faţă de acestea.
Scăderea capacităţii de control şi influenţă a guvernelor - sunt cunoscute tot mai multe cazuri de preluare a unor instituţii din domenii cu relevanţă
pentru stabilitatea şi securitatea naţională a unor state: circuitele informaţionale, controlul tehnologiilor, securizarea frontierelor, finanţe-bănci etc. Acest
fapt poate facilita intrarea în posesia teroriştilor a unor informaţii şi documente de importanţă deosebită, ce ar uşura acţiunea asupra unor obiective vitale
pentru statul respectiv.
Terorismul laic tinde să coboare pe un plan secundar faţă de cel religios,
mult mai predispus la „exploatarea” campaniilor de violenţă şi mult mai distructiv în acţiune, din cauza sistemelor de valori radical diferite ce stau la baza
mecanismelor de legitimare şi justificare a acţiunilor.
Intensificarea cooperării între organizaţiile teroriste pot planifica şi pune
în practică acţiuni teroriste aparent dispersate, desfăşurate, însă, simultan sau
consecutiv, şi care să recurgă la arme perfecţionate.
Dezvoltarea exponenţială a reţelelor şi resurselor mass-media, care acoperă întreaga planetă – a determinat mărirea oportunităţilor şi „apetitului”
teroriştilor pentru publicitate, ceea ce a sporit impactul psihologic asupra
indivizilor aparţinând entităţilor vizate şi, în general, asupra opiniei publice
internaţionale.
O caracteristică a aşa-numitei „bătălii mediatice” este impactul social
deosebit pe care îl au înregistrarea şi documentarea intenţiilor diverselor organizaţii teroriste, înainte ori după lansarea unui atac terorist. Efectul public calculat al acestor demersuri constă în instigare „ca element central al folosirii
violenţei”, propagandă agitatoare (menită să conducă indirect la săvârşirea de
acte violente, prin exaltarea sentimentelor de ură şi răzbunare), precum şi păstrarea atmosferei de confruntare.
Costurile mai reduse ale operaţiunilor teroriste faţă de operaţiile militare
tentează multe organizaţii şi grupuri care urmăresc îndeplinirea unor scopuri
politice. Nu trebuie omis faptul că acest calcul este şi va fi făcut din ce în ce
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mai des de anumite state în reacţia împotriva altor state.
Statul, ca principal exponent al puterii politice şi suveranitatea, ca atribut
de bază al acestuia, sunt într-un real proces de criză şi declin ca urmare, printre alte cauze, şi a fenomenului de globalizare.
Globalizarea angrenează, ca efect secundar negativ, intensificarea fenomenului terorist în anumite regiuni, precum şi dinamizarea „internaţionalizării” acestuia, prin extinderea pe diverse spaţii, fapt ce afectează în diferite
moduri, nu doar ordinea de drept internă şi internaţională, ci chiar securitatea
şi stabilitatea sistemului global.
Asistăm la afirmarea tot mai puternică a actorilor non-statali, începând
cu marile firme şi corporaţii transnaţionale şi terminând cu organizaţiile nonprofit, care deţin deja un rol intern şi extern foarte important în gestionarea
elementelor de securitate a statelor. În acest sens, este evidentă implicarea
activă a actorilor non-statali în toate etapele stării de securitate: pace-crizărăzboi. Sunt cunoscute cazurile de implicare directă a unor organizaţii teroriste în declanşarea unor crize conflictuale sau chiar schimbări de regimuri politice.
Ameninţarea unor acţiuni teroriste cu arme de distrugere în masă nu
poate fi ignorată. Acest risc există deja – sensibil în creştere – de vreo 20 de
ani, şi se poate întâmpla pe fondul încolţirii de către coaliţiile internaţionale
constituite a unor grupări teroriste care, în disperarea lor, să apeleze la arme
de distrugere în masă.
Evenimentele teroriste de tipul CBRN (chimic, biologic radiologic şi
nuclear) de până acum au implicat mijloace de lansare primitive şi improvizate, care nu au fost prea eficiente. Cu excepţia atacurilor cu antrax din SUA,
materialele folosite în aceste evenimente au fost, de asemenea, fabricate întrun mod improvizat.
Deşi acţiunile teroriste care implică utilizarea acestor materiale pot cauza
un număr mare de victime, daune şi distrugeri, astfel de evenimente pălesc în
comparaţie cu victimele şi pagubele care s-ar produce dacă teroriştii, în viitor, ar folosi arme de distrugere în masă de ultimă generaţie.
Arme cu adevărat periculoase vor fi şi viruşii bolilor infecţioase. „În viitor ne vom confrunta cu două posibilităţi îngrijorătoare. Prima ar fi eventualitatea ca teroriştii să treacă de la utilizarea sporilor de antrax la agenţii patogeni ai unor boli cumplite, cum este ciuma sau Ebola. Cea de a doua posibilitate ar fi schimbarea modului în care acţionează teroriştii: nu vor mai trimite plicuri cu spori de antrax, ci vor contamina sistemele de aerisire a unor clă-

226

www.rft.forter.ro

Recrudescenţa fenomenului terorist. Cauze ale proliferării terorismului

diri sau vor pulveriza agenţi patogeni de la bordul unor avioane”2.
Datorită accesului la înalta tehnologie, este de remarcat şi creşterea
potenţialului şi agresivităţii acţiunilor ce vizează infrastructurile informatice,
în care cyber-terorismul pare a ocupa un rol din ce în ce mai important, atât
în ceea ce priveşte atacarea reţelelor, cât şi utilizarea vulnerabilităţilor acestora pentru lovirea unor sisteme dependente de tehnologia informaţiei (centrale
atomo-electrice, transporturi aeriene etc.).
Atacurile cibernetice oferă teroriştilor o mai mare flexibilitate operaţională, ei putând lansa astfel de operaţii de oriunde în lume, fără a se expune în
mod direct şi fără a suporta contramăsuri politico-militare.
Reînvierea şi răspândirea ideologiei radicale musulmane va fi facilitată
de comunicaţiile globale, care vor ajuta la propagarea ei dincolo de graniţele
Orientului Mijlociu, spre Asia Centrală şi de Sud, şi chiar spre Europa de Vest,
zone în care, în mod tradiţional, identitatea religioasă nu s-a constituit atât de
puternic.
Solidaritatea în cadrul populaţiei musulmane, foarte vizibilă în prezent în
Palestina, Cecenia, Irak, dar şi în alte părţi ale lumii musulmane, a apărut ca
răspuns la represiunile, corupţia şi ineficienţa guvernelor.
Reţelele informale şi fundaţiile aşa-zis caritabile vor continua să prolifereze şi vor fi exploatate de elemente radicale, iar alinierea tinerilor musulmani
va constitui un călcâi al lui Ahile şi va uşura recrutarea lor în rândurile teroriştilor. Răspândirea Islamului radical va avea un mare impact în anii ce
urmează, reunind grupări etnice şi naţionale, fiind posibil chiar să apară o
autoritate musulmană internaţională. Această globalizare a religiei musulmane este un scenariu foarte posibil în viitorul apropiat, intitulat „Un nou
Califat”. Iar dacă conducerea vreunui stat musulman din Orientul Mijlociu ar
fi preluată de vreo grupare radicală, răspândirea terorismului în regiune va fi
extrem de rapidă şi va alimenta credinţa că un nou Califat nu este numai un
vis. Semne de acest gen se manifestă deja în Iran.
Diferenţele dintre religii şi etnii vor genera, spun cercetătorii, conflicte
adânci, poate chiar războaie civile în zone ca Asia de Sud-Est, unde comunităţile de creştini şi musulmani convieţuiesc. Dominaţia şiită din Irak este posibil să încurajeze minorităţile şiite din alte state ale Orientului Mijlociu –
Arabia Saudită sau Pakistan. Cele mai multe dintre grupările teroriste se vor
identifica în continuare cu islamismul radical, încercând să preia puterea deţinută de guvernele tradiţionale. Conflictul din Irak şi altele, ce vor urma probabil, vor asigura terenul propice pentru crearea unei noi „clase” de terorişti,
mai, 2011
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pentru care violenţa va deveni un scop în sine. Sprijinitorii Jihadului
(„Războiul Sfânt”) se bucură deja de o popularitate crescândă, recruţii fiind
gata să lupte şi să-şi dea viaţa oriunde consideră că pământurile musulmane
sunt atacate de „invadatorii infideli”.

NOTE:
Declaraţia universală a drepturilor omului (adoptată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1948), p.24.
2
Cf.Mircea MUREŞAN, Gheorghe TOMA, „Provocările începutului de
mileniu”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2003, p.188.
1
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LOCOTENENT-COLONEL ROLAND-DORIAN ENE*

(urmare din nr. 1/ 2011)
laborarea ROE trebuie să fie rezultatul unui efort de echipă, de la
autorităţile politice superioare până la statele majore de la fiecare
nivel de comandă. Pentru a fi cu adevărat eficace, în special la nivelurile tactice inferioare până la soldaţii individuali, ele trebuie să fie scurte şi clare, să
evite folosirea limbajului calificat, să aibă priză la cei cărora se adresează, să
evite descrierea misiunii propriu-zise şi să fie uşor de înţeles, reamintit, exersat şi aplicat. În armatele statelor occidentale, regulamentele militare conţin
prevederi exprese asupra regulilor de angajare şi chiar anexe cu exemple de
ROE. Aşa este cazul Regulamentului american FM-100-23 din 1994 sau a
celui englez din 1995. O menţiune specială trebuie făcută şi asupra
Regulamentului american FM-27-100 din 1991 referitor la "operaţiuni juridice", în care se prevede obligaţia şefului compartimentului juridic de a acorda
asistenţă în elaborarea regulilor de angajare în luptă care trebuie să fie în concordanţă cu planul de operaţii, cu regulile de angajare adoptate de eşaloane
superioare, cu politica naţională şi cu legislaţia internă, internaţională şi de
coaliţie.

E

* Comandamentul Logistic Întrunit
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Reguli de folosire a armelor
şi a sistemelor de arme.
Statutul de combatant implică utilizarea legală a diferitelor arme şi metode de utilizare a acestora. Regulamentele militare de luptă prevăd că succesul
în acţiune este condiţionat, între altele, de starea tehnică şi de întreţinere a
armamentului şi tehnicii din înzestrare, de cunoaşterea şi folosirea cu maxim
randament a acestora de către fiecare combatant. Dreptul internaţional aplicabil în conflictele armate face distincţia între metodele şi mijloacele de război
licite, care pot fi utilizate de către beligeranţi şi cele ilicite, care sunt interzise. Este evident deci că beligeranţii trebuie să cunoască şi să respecte regimul
juridic internaţional al mijloacelor şi metodelor de război.
Dreptul conflictelor armate interzice şi limitează utilizarea unor anumite
arme şi metode de război, acestea diferenţiindu-se în mijloace şi metode de
război legale şi ilegale.
Ca urmare, sunt interzise a fi utilizate într-un conflict armat metodele şi
mijloacele de război care produc rău superfluu (crude şi barbare), au efecte
nediscriminante, produc daune intense, grave şi durabile mediului natural ori
sunt perfide, adică înşeală buna credinţă a adversarului în legătură cu statutul
de protecţie legal. Mijloacele şi metodele de război care nu se includ în aceste patru categorii sunt considerate ca fiind admise, legitime. În principiu, combatanţii trebuie să folosească mijloacele de luptă puse la dispoziţia forţelor
armate şi metodele de luptă prevăzute în regulamentele militare; ei trebuie
însă să cunoască mijloacele şi metodele de luptă interzise prin convenţii speciale pentru a nu cădea sub incidenţa sancţiunilor disciplinare sau penale.
În domeniul interzicerii sau limitării armelor se aplică în primul rând
regula generală de prohibiţie bazată pe efectele armelor care produc rău inutil
sau superfluu ori care au efecte nediscriminante. Această regulă generală
poate apare ca imposibilă în ochii profanilor dar ea îşi are originea în
Declaraţia de la Sankt Petersburg din 1868, care arată că scopul suficient al
războiului (scoaterea în afara luptei a celui mai mare număr de oameni) ar fi
depăşit prin folosirea de arme care ar agrava în mod inutil suferinţele oamenilor scoşi în afara luptei sau ar face moartea lor inevitabilă. Fără a fi într-o
evidentă superioritate redacţională, regulile fundamentale prevăzute de art. 35
din Protocolul I din 1977 interzic întrebuinţarea armelor, proiectilelor şi materialelor ca şi a metodelor de luptă de natură să provoace suferinţe inutile.
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Arme special desemnate
ca fiind interzise
Proiectilele explozibile sau încărcate cu materii fulminante sau inflamabile cu o greutate mai mică de 400 de grame (Declaraţia de la Sankt
Petersburg din 1868);
Gloanţe care se lăţesc sau se turtesc uşor în corpul omenesc, zise şi
gloanţe dum-dum după denumirea arsenalului de lângă Calcutta unde armata britanică le fabrica (Declaraţia de la Haga din 1899);
Gazele asfixiante, toxice sau similare şi alte arme chimice (Declaraţia
de la Haga din 1899, Protocolul de la Geneva din 1925 şi Convenţia asupra
armelor chimice din 1993); interdicţia a fost încălcată de către SUA în Coreea
în 1951-1952, de Republica Arabă Unită în Yemen în 1963-1967, de SUA şi
forţele saigoneze în Vietnam între 1969 şi 1975 (doar sub formă de defoliante şi gaz iritant), de forţele portugheze în războaiele coloniale din Guineea
Bissau şi Angola în 1968 şi 1970, de URSS în Afganistan şi de Vietnam în
Laos şi Campuchia la începutul anilor '80, de Irak în războiul cu Iran între
1983-1988 ca şi în reprimarea unor revolte interne;
Otrava şi armele otrăvitoare (art. 23 din Regulamentul Convenţiei de
la Haga din 1907 şi Tratatele de pace de la sfârşitul Primului Război
Mondial);
Minele şi torpilele submarine (Convenţia a Vlll-a de la Haga din 1907);
au fost totuşi utilizate de SUA în Vietnam în 1972 şi în Nicaragua în 1983 şi
de Iran în Golful Persic;
Aruncătoarele de flăcări şi armele incendiare (Tratatele de pace de la
încheierea Primului Război Mondial şi Protocolul al lll-lea al Convenţiei de
la Geneva din 1980);
Armele bacteriologice (Protocolul de la Geneva din 1925 şi
Convenţia din 1972 cu privire la interzicerea perfecţionării producţiei şi
stocării armelor bacteriologice (biologice) sau a toxinelor şi asupra distrugerii lor); violarea acestei prohibiţii a fost rară, existând informaţii despre tentative în acest sens ale SUA în Coreea şi în Asia, ale Irakului în ultimele două
decenii ale secolului trecut. Dacă interzicerea armei chimice prin Protocolul
din 1925 nu era absolută (anumite state rezervându-şi dreptul de a riposta cu
arme chimice contra unui atac chimic al adversarului), Convenţia din 1993
prohibeşte arma chimică în once circumstanţă şi urmăreşte distrugerea arse-
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nalelor chimice;
Tehnicile de modificare a mediului în scopuri militare (Convenţia
Naţiunilor Unite din 1976 asupra interzicerii tehnicilor de modificare a
mediului în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile);
Proiectilele cu schije nelocalizabile cu raze X în corpul uman
(Protocolul I al Convenţiei ONU din 1980);
minele şi capcanele terestre123 (Protocolul II al Convenţiei ONU din
1980, completat în 1996 şi Convenţia asupra interzicerii folosirii, stocării,
producerii şi transferului minelor antipersonal precum şi distrugerea lor, de la
Ottawa, din 1977;
Armele laser care provoacă orbirea (Protocolul IV din 1996 la
Convenţia ONU din 1980); este pentru prima dată din 1868 când o armă este
interzisă înainte de a fi utilizată pe câmpul de luptă şi care demonstrează încă
o dată dinamismul reglementărilor speciale ale mijloacelor de război.

Metodele de război limitate sau
interzise de-a lungul timpului,
fie prin reguli cutumiare, fie
prin dispoziţii convenţionale:
• perfidia, ca ansamblu al actelor care fac apel, cu intenţia de înşelare, la
buna credinţă a unui adversar pentru a-l face să creadă că are dreptul să primească sau obligaţia să acorde protecţia prevăzută în regulile dreptului internaţional aplicabil în conflictele armate (e o regulă foarte veche. Hugo Grotius
menţionând-o încă din antichitate iar sursa ei convenţională fiind art. 23 din
Regulamentul de la Haga din 1907, art. 53 din Convenţia l din 1949, art. 45
din Convenţia a ll-a din 1949 şi art. 37-39 şi 85 din Protocolul I din 1977); nu
implică şi stratagemele de război, ca acte care au scopul să inducă în eroare
un adversar sau să-l facă să comită imprudenţe dar care nu încalcă nicio regulă de drept internaţional aplicabil în conflictele armate;
• refuzul de a lua prizonieri (art. 23 din Regulamentul Convenţiei a IVa de la Haga din 1907 şi art. 40 din Protocolul adiţional I); ca atare, este interzis de a se ordona să nu existe supravieţuitori, de a ameninţa cu aceasta adver-
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sarul sau de a conduce ostilităţile funcţie de această decizie, chiar dacă astfel
de ordine au fost date;
• înrolarea forţată a resortisanţilor părţii adverse (art. 23 din
Regulamentul Convenţiei a IV-a de la Haga din 1907, art. 130 din Convenţia
a ll-a de la Geneva şi art. 147 din Convenţia a IV-a);
• distrugerile de bunuri protejate fără necesitate militară prevăzute
de art. 33 din Convenţia l de la Geneva, art. 49, 53 şi 54 ale Convenţiei a IVa din 1949, art. 4 şi 11 din Convenţia de la Haga din 1954, art. 2 al 3 din
Convenţia a IX-a de la Haga din 1907, art. 54 şi 62 din Protocolul adiţional I
ş.a.;
• actele sau ameninţările al căror obiect principal este de a răspândi
teroarea în populaţia civilă (art.51.2 din Protocolul I) indiferent dacă efectul a fost atins sau nu; ceea ce contează la această metodă de
război este intenţia expresă de a teroriza civilii cu distrugerea totală dar
nu este aplicabilă în cazul atacării unui obiectiv militar legitim;
• atacurile nediscriminante, indiferent de forma lor, terestră, bombardament aerian sau naval ori de armele folosite (proiectile bombe, rachete, torpile etc); art. 51 par.4 şi 5 din Protocolul 1 din 1977 desemnează sfera atacurilor fără discriminare (atacuri care nu sunt îndreptate împotriva unui obiectiv
militar determinat, cele în care se folosesc metode şi mijloace de luptă care nu
pot fi îndreptate împotriva unui obiectiv militar determinat şi acelea în care se
folosesc metode sau mijloace de luptă ale căror efecte nu pot fi limitate după
prescrierile Protocolului);
• represaliile armate, ca metodă de obligare a adversarului de a respecta legile războiului dar prin încălcarea acestora, multă vreme admise de dreptul războiului, astăzi represaliile împotriva persoanelor şi bunurilor aflate sub
protecţie sunt interzise în mod neechivoc prin diferite clauze prohibitive ale
convenţiilor internaţionale127: art. 46 din Convenţia l din 1949; art. 47 din
Convenţia a II-a; art.13, alin.3 din Convenţia lll-a; art.33, alin.3 din Convenţia
a IV-a; art. 20 (răniţi şi bolnavi, serviciul sanitar), art.52, alin.1 (bunuri civile), art.53 (bunuri culturale), art.54, alin.4 (bunuri indispensabile supravieţuirii populaţiei), art.51, alin.6 (populaţia civilă), art.55, alin.2 (mediul natural),
art.56, alin.5 (lucrări şi instalaţii conţinând forţe periculoase) din Protocolul I
din 1977.
Regulile de comportament - sunt stabilite prin dispoziţii, ordine sau
instrucţiuni elaborate de autoritatea militară componentă care vizează modalităţile de conduită tactică în diferite situaţii şi faţă de diferite situaţii sau catemai, 2011
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gorii de persoane şi bunuri. O indicaţie precisă asupra posibilelor reguli de
comportament ce trebuie elaborate de comandamentele strategice şi/sau operative pentru uzul eşaloanelor tactice putem găsi în statutul juridic al indivizilor, reglementat de dreptul operaţional al conflictelor armate. Fiecare categorie de persoane este reglementată în mod distinct de dreptul internaţional
umanitar, atribuindu-i-se drepturi şi obligaţii specifice care creionează adevărate statute juridice: categoriile fundamentale de persoane (combatanţi şi
civili), persoane aflate sub protecţie specială (medici, preoţi, ziarişti etc.) şi
victime (prizonieri, răniţi, morţi, dispăruţi, refugiaţi).
Reglementarea conflictelor armate internaţionale s-a dezvoltat în mod
constant deoarece fiecare război a pus noi probleme şi a determinat perfecţionarea regulilor care au ca scop ameliorarea suferinţelor umane.
Astfel, având în vedere principiul că violenţa nu trebuie folosită decât
împotriva celui care o foloseşte şi că, iniţial, războaiele se desfăşurau în general doar între forţele armate beligerante, D.I.U. a reglementat mai întâi regimul juridic al militarilor răniţi în campanie.

CONCLUZII SI PROPUNERI
Cunoaşterea şi respectarea dreptului internaţional umanitar este pentru
militari o chestiune de ordine şi disciplină. Documentele politice, juridice şi
militare ale statelor (actele normative specifice armatelor) precizează că succesul acţiunii militare nu poate fi legal dacă nu se respectă dreptul conflictelor armate, că ordinele comandanţilor nu trebuie să contravină legilor naţionale şi convenţiilor internaţionale ratificate de state, că subordonaţii au dreptul şi obligaţia de a nu executa dispoziţiile ilegale ale superiorilor lor. Justiţia
militară îşi propune să introducă rigoarea juridică în procesul luării deciziilor
militare, fără a diminua cu nimic capacitatea combativă a unităţilor militare.
Trăim astăzi într-o lume în care violarea valorilor democratice ale statului de drept şi ale ordinii juridice internaţionale impune sancţionarea lor, indiferent dacă vinovaţii se găsesc în tabăra învingătorilor sau a învinşilor.
Răspunderea juridică a României, implicit a organelor militare de conducere,
reprezintă un factor dinamizator în sensul instituirii unor reale raporturi juridico-militare în domeniul apărării naţionale, pentru adaptarea reglementărilor
militare interne la imperativele normelor de drept internaţional aplicabile în
conflictele armate. În vederea aplicării legislaţiei de drept operaţional (aplica-
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rea prevederilor convenţiilor şi protocoalelor internaţionale), pe timpul stării
de urgenţă, asediu sau de război, consilierul juridic al comandantului va acţiona pentru creşterea gradului de legalitate şi eficienţă a principalelor activităţi
militare.
Ofiţerii de justiţie pot îndeplini toate funcţiile juridice: judecător militar;
procuror militar; avocat militar; consilier juridic. Legat de acest aspect consider că şi în armata României trebuie să fie instituită, în mod stringent, funcţia
de avocat militar, pentru apărarea în instanţă a intereselor personalului militar.
ESTIMAREA JURIDICĂ
Domnule comandant,
Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei juridice sunt identice pentru cursurile stabilite:
• forţele albastre desfăşoară un război legitim de apărare conform dreptului la apărare relevat în conţinutul art.51 din Charta ONU;
• raportez că până la acest moment au fost transmise tuturor marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor subordonate, şi au fost aduse la cunoştiinţa tuturor categoriilor de militari, normele dreptului internaţional al conflictelor
armate şi regulile de angajare specifice misiunilor desfăşurate;
• estimez ca deosebit de utilă colaborarea în domeniul juridic cu unităţile şi formaţiunile pentru situaţii de urgenţă, cu autorităţile publice locale şi cu
organizaţiile nonguvernamentale din zona de responsabilitate, Gruparea
Operativă “Muntenia” având sarcini executive a căror îndeplinire este raportată zilnic.
În acest sens avem tot interesul să asigurăm îndeplinirea misiunii prin
cooperarea cu forţele din zonă. Asigurarea ordinii publice în zona de operaţii
a grupării operative “Muntenia” este realizată de subunităţi de poliţie militară, jandarmerie şi poliţie locală;
• împreună cu ofiţerul CIMIC am luat măsuri de asigurare a legăturilor
cu autorităţile locale în vederea realizării unui climat de siguranţă şi stabilitate prin menţinerea ordinii de drept în zona de operaţii a forţelor proprii;
• obiectivele şi zonele protejate vor fi marcate conform prevederilor,
Convenţiilor şi Protocoalelor Internaţionale; Stabilimentele militare şi autovehiculele medicale de transport vor fi marcate, prin grija S4, cu semnul de
mai, 2011
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cruce roşie şi vor fi semnalizate luminos;
• vă propun limitarea folosirii mijloacelor incendiare în zonele în care se
exploatează şi se rafinează petrol, precum şi în zonele în care există infrastructura pentru transportul produselor petroliere (conducte magistrale etc.);
conform datelor obţinute de J2 nici agresorul nu va folosi mijloacele incendiare în zonele respective;
• aşa cum am raportat anterior, conform art.58 din Protocolul Adiţional
al Convenţiei de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor
conflictelor armate internaţionale, este necesar să fie evitate amplasarea
obiectivelor militare în interiorul sau în apropierea zonelor dens populate;
dacă este necesar se vor lua măsuri cu sprijinul autorităţilor locale pentru evacuarea populaţiei civile conform propunerilor ce vor fi făcute de S4 în funcţie de posibila evoluţie a operaţiei;
• la planificarea contraatacurilor se va ţine cont de prevederile art.57 din
actul normativ amintit mai sus şi de luat măsuri pentru prevenirea pierderilor
de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile şi producerea de pagube bunurilor materiale cu caracter civil, cu atât mai mult cu cât este vorba de propriile
noastre bunuri şi persoane.
Alte precizări:
– pentru evitarea genocidului să se instruiască întregul personal că este
interzisă îndreptarea armelor către populaţia civilă neostilă;
– conform precizărilor eşalonului superior pot fi întrebuinţate minele
antitanc;
– de asemenea, conform precizărilor eşalonului superior, nu pot fi întrebuinţate armele cu laser care provoacă orbirea;
– prizonierii de război vor fi escortaţi la punctul de adunare a prizonierilor de către poliţia militară unde se va proceda la interogarea lor prin grija J2
iar tratamentul acestora se va face în conformitate cu legile internaţionale privind tratamentul prizonierilor;
– agresorul nu a semnat şi ratificat Convenţia privind utilizarea minelor
antipersonal din 1997, deci este posibil să le folosească; prin urmare sunt
necesare măsuri de protecţie;
– agresorul, deşi a ratificat Convenţia privind interzicerea producerii,
stocării şi utilizării armelor chimice din 1993, ar putea utiliza armele chimice; în acest sens sunt necesare măsuri de înştiinţare şi protecţie, iar în cazul
folosirii acestora, raportarea imediată pe cale ierarhică.
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Toate aceste activităţi sunt valabile pentru cursul optim de acţiune adoptat.
CONSILIER JURIDIC
ANEXA NR.1

RAPORTUL DE INFORMARE JURIDICĂ AL
COMANDANTULUI
1. Situaţia juridică în plan internaţional.
2. Modalităţile de acordare a unui sprijin politic şi militar de către organizaţiile internaţionale: ONU; OSCE; NATO.
3. România îşi va manifesta dreptul legitim la autoapărare (cf. Chartei
ONU).
4. Informarea comandantului asupra difuzării D.I.C.A. pentru toate categoriile de combatanţi din trupele proprii.
5. Situaţia asigurării cu personal juridic la compartimentele de resort din
componenţa marilor unităţi tactice (cf. art.82 – Protocolului Adiţional –
1977).
6. Modul de realizare a unei bune colaborări în domeniul juridic cu:
• unităţile şi formaţiunile de protecţie civilă;
• autorităţile publice locale, organismele nonguvernamentale.
7. Cadrul juridic necesar pentru asigurarea ordinii publice în teatrul de
acţiuni militare.
8. Măsurile necesare pentru aplicarea şi respectarea normelor legilor
organice de interes militar:
• Legea rechiziţiilor;
• Legea privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare;
• Legea 80/1995 –Statutul cadrelor militare.
9. Măsuri pentru respectarea legislaţiei rutiere (emiterea de ordonanţe
militare) în sensul asigurării îndeplinirii misiunilor de transporturi militare.
10. Propuneri asupra metodelor şi mijloacelor de război licite, utilizabile în contextul situaţiei operative.
11. Informarea comandantului asupra apariţiei unor noi instrumente de
drept operaţional (acte juridice cu vocaţie juridică internaţională).
12. Relevarea unor scenarii tactico-operative şi a condiţiilor juridice
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când se pot executa acţiuni de represalii.
13. Propunerea modalităţilor de marcare a obiectivelor civile care vor fi
protejate pe durata atacurilor militare ale adversarului.

ANEXA NR. 2

PLANUL DE SPRIJIN JURIDIC
ANEXA JURIDICĂ A PLANULUI DE OPERAŢII
1. Obiective civile aflate sub protecţie, lucrări şi instalaţii conţinând forţe
periculoase.
2. Bunuri cu imunitate culturală, protecţie generală şi specială.
3. Localităţi neapărate şi zone demilitarizate, amplasare, acorduri realizate.
4. Localităţi şi zone sanitare (de securitate), amplasare, modificări şi
acorduri realizate.
5. Amplasarea taberelor de prizonieri şi de internaţi civili.
6. Amplasarea spitalelor şi a locaţiilor organismelor de protecţie civilă.
7. Rute de comunicaţii pentru transporturile sanitare.
8. Statutul combatanţilor şi regimul mijloacelor şi a metodelor de luptă.
9. Proceduri pentru realizarea contactelor non-ostile cu adversarul prin
notificări şi acorduri (convenţii).
10. Proceduri de ridicare a imunităţii bunurilor în caz de necesitate militară.
11. Modul de marcare a persoanelor şi a bunurilor protejate.
12. Proceduri de comportament faţă de prizonieri, răniţi, bolnavi şi naufragiaţi.
13. Cooperarea cu organismele umanitare; C.I.C.R., societăţile de
Crucea Roşie ale unor state.
14. Sancţionarea abaterilor disciplinare şi a infracţiunilor care violează
normele de drept operaţional.
15. Condiţiile în care s-ar putea recurge la represalii.
16. Reguli de angajare şi de conduită tactică.
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a păcii şi dreptul
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Abstract
Peacekeeping is one among a range of activities undertaken by
the United Nations and other international actors to maintain international peace and security throughout the world. Although peacekeeping is the focus of this document, it is important for practitioners to
understand how it relates toand differs from conflict prevention, peacemaking, peace enforcement and peacebuilding.
Cuvinte-cheie: acţiuni militare, operaţii de menţinere a păcii,
operaţii de impunere a păcii.

rin acţiuni militare altele decât războiul înţelegem utilizarea tuturor
capabilităţilor militare în toate formele de operaţiuni, mai puţin războiul. Aceste acţiuni vin în completarea utilizării instrumentelor de putere a
statului, înainte, în timpul sau după încheierea unui război sau conflict armat,
chiar şi fără a se ajunge la acesta.
În viziunea armatei SUA, scopurile acţiunilor militare altele decât războiul constau în: descurajarea războiului, rezolvarea conflictului, promovarea
păcii, sprijinirea autorităţilor civile. Scopurile acestea le întâlnim şi în preve-
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derile legislative româneşti specifice domeniului, dar cu deosebirea că descurajarea războiului este înlocuită cu prevenirea acestuia. Prevenirea războiului
este o noţiune mai largă, aceasta putând fi realizată printr-o multitudine de
acţiuni şi mijloace.
Aşadar, prin descurajarea izbucnirii războiului înţelegem determinarea
adversarului să renunţe la anumite scopuri, acţiuni, mijloace de teama ripostei şi a riscurilor pe care le-ar atrage folosirea acestora. Dacă descurajarea
declanşării războiului presupune, în principal, mijloace militare, o reacţie violentă, prevenirea războiului presupune măsuri politice, nefiind specifică acţiunilor militare, ci măsurilor de diplomaţie preventivă, politice şi economice.
Prin sprijinirea autorităţilor civile înţelegem soluţionarea crizelor interne
şi nu un sprijin nelimitat şi necondiţionat. Acest sprijin se acordă concomitent
cu asigurarea respectării Constituţiei, a stabilităţii interne şi a ordinii şi liniştii
publice, având la bază legile specifice unui stat de drept, principiul separaţiei
puterilor prevăzute în Constituţie.
Dacă în cazul războiului sau conflictului armat, scopul strategic constă în
înfrângerea adversarului şi impunerea îndeplinirii obiectivelor strategice
naţionale, a unei alianţe sau coaliţii, în cazul acţiunilor militare altele decât
războiul se urmăreşte soluţionarea situaţiilor de criză fără a se mai ajunge la
război, evitându-se astfel pierderi de vieţi omeneşti, distrugerea de bunuri şi
suferinţa populaţiei sau reducerea acestora la un minim rezonabil.
Spre deosebire de război, în acţiunile militare altele decât războiul,
obiectivele, considerentele şi constrângerile politice celor din urmă sunt primordiale faţă de cele militare. Uneori, acţiunea militară nu constituie componenta principală a acţiunii de ansamblu, aşa cum se întâmplă în operaţiile
umanitare şi drept urmare nici efectivele militare angajate nu constituie elementul principal, chiar dacă ele deţin întâietatea din punct de vedere al forţei
şi capacităţii combative. Rezultă faptul că acţiunile militare altele decât războiul se bazează pe reguli de angajare mult mai restrictive decât acţiunile de
luptă specifice războiului.
Acţiunile militare altele decât războiul, în marea lor majoritate, se desfăşoară în afara teritoriului naţional al statului participant, într-un mediu multinaţional. Câteva dintre aceste tipuri de acţiuni se pot desfăşura pe teritoriul
naţional, cum ar fi: sprijinul acordat autorităţilor civile, combaterea terorismului, acţiunile anti-insurgenţă, asistenţa umanitară şi operaţiile de recuperare. Celelalte acţiuni se desfăşoară fie la frontieră (precum controlul armamentelor sau, uneori, impunerea sancţiunilor), fie pe teritoriul altor state, chiar la
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distanţe mari faţă de ţara de reşedinţă, cum ar fi cazul unor acţiuni umanitare
sau de executare a unor lovituri cu obiectiv limitat.
Dacă în cazul războiului, obiectivele politice direcţionează acţiunile
militare doar la nivel strategic, în cazul acţiunilor militare altele decât războiul, obiectivele politice deţin supremaţia asupra obiectivelor militare pe care
le determină la toate nivelurile: tactic, operativ, strategic.
O altă distincţie a acţiunilor militare altele decât războiul o reprezintă
gradul ridicat în care obiectivele politice influenţează operaţiile respective.
În ceea ce priveşte dreptul conflictelor armate în operaţiunile de menţinere a păcii întâlnim două aspecte. Primul aspect încearcă să lămurească dacă
soldaţii păcii trebuie să respecte principiile şi normele dreptului războiului.
Chiar dacă misiunea lor nu este de a participa la ostilităţile militare, ci de a le
opri, este evident faptul că aceştia trebuie să aplice dreptul conflictelor armate, în special în ceea ce priveşte protecţia victimelor şi asistenţa umanitară a
acestora.
Un al doilea aspect evidenţiază faptul că, pe lângă obligaţia de a-l respecta, forţele de menţinere a păcii au, în acelaşi timp, dreptul la protecţia oferită de Convenţiile de la Geneva şi de Protocoalele lor adiţionale.

Operaţiile de menţinere a păcii
Generalităţi
Operaţiile de pace pot fi definite ca acţiuni militare care se desfăşoară în
sprijinul eforturilor diplomatice, având drept scop stabilirea şi menţinerea
păcii şi ajungerea la soluţii politice pe termen lung ale conflictelor.
Aceste operaţii de pace se pot desfăşura în paralel cu diferite acţiuni
diplomatice necesare pentru a asigura punerea în aplicare a unor acorduri bilaterale sau multilaterale şi rezolvarea, în final, a conflictelor.
Literatura de specialitate prezintă două tipuri de operaţii de pace: operaţii de menţinere a păcii şi operaţii de impunere a păcii.
Operaţiile de menţinere a păcii sunt definite ca fiind acele acţiuni militare ce se desfăşoară cu acordul părţilor implicate în conflict ori dispută, în
vederea monitorizării sau facilitării punerii în aplicare a unui acord şi sprijinirii eforturilor diplomatice întreprinse în scopul ajungerii la o înţelegere politică de durată.
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Baza legală a desfăşurării operaţiilor de menţinere a păcii o reprezintă
capitolul VI din Carta ONU, care se referă la soluţionarea paşnică a disputelor. În baza prevederilor capitolului VI al Cartei ONU sunt utilizate negocierile, medierea, arbitrajul între părţile aflate în conflict şi mijloacele juridice
ale dreptului internaţional. De asemenea, sunt utilizate operaţiile de menţinere a păcii şi sunt stabilite misiunile de observatori ONU.
În ceea ce priveşte operaţiile de impunere a păcii, acestea sunt definite ca fiind acţiuni de utilizare a forţei militare sau de ameninţare cu utilizarea
acesteia, având o autorizare din partea unei organizaţii internaţionale cu vocaţie de securitate pentru a asigura respectarea sau punerea în aplicare a rezoluţiilor sancţiunilor stabilite de către acea organizaţie, în scopul menţinerii sau
restaurării păcii şi ordinii.
Baza legală a desfăşurării operaţiilor de impunere a păcii o reprezintă
capitolului VII din Carta ONU ce se referă la ameninţările la adresa păcii, violării păcii şi la actele de agresiune. În baza capitolului VII din Cartă,
Organizaţia Naţiunilor Unite are dreptul să întreprindă acţiunile militare necesare pentru a menţine şi restaura pacea şi securitatea internaţională. Tot capitolul VII autorizează utilizarea forţelor armate puse la dispoziţia ONU de
către statele membre şi utilizarea forţei pentru a asigura respectarea rezoluţiilor ONU de către statele refractare la acestea.
Sunt nenumărate exemple atât de misiuni de menţinere a păcii, cât şi de
misiuni de impunere a păcii, desfăşurate cu succes.
Printre misiunile de menţinere a păcii putem enumera plasarea de observatori ONU în Sinai în 1982 şi misiunea de observatori ONU din Cipru,
misiunea de impunere a păcii desfăşurată cu succes a UNITAF executată în
Somalia, în ultima parte a anului 1992 şi prima parte a anului 1993, misiunea
de impunere a păcii în Bosnia-Hertzegovina, stabilită de către Consiliul de
Securitate al ONU la 12 decembrie 1996 pentru a succede IFOR (Forţa de
Implementare).
Pe lângă cele două tipuri de operaţii de pace, cele de menţinere şi cele de
impunere a păcii, trebuie precizate şi: acţiunile de reconstrucţie a păcii.
Reconstrucţia păcii presupune acele măsuri luate după încheierea unui conflict, predominante fiind măsurile economice şi diplomatice care au rolul de a
repune în stare de funcţionare şi de a întări şi dezvolta infrastructura unei ţări
şi instituţii guvernamentale astfel încât să se evite reizbucnirea conflictului.
O măsură complementară operaţiilor de pace o reprezintă diplomaţia
preventivă. Aceasta poate fi înţeleasă ca totalitatea măsurilor luate înaintea
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declanşării unei crize previzibile, pentru a preveni sau limita violenţa. Există
situaţii în care diplomaţia preventivă poate fi sprijinită şi făcută mult mai credibilă prin acordarea de sprijin militar, ca de exemplu deplasarea şi desfăşurarea de trupe în scop preventiv.
În ceea ce priveşte gradul de implicare al ONU, operaţiile de pace sunt
de două tipuri: operaţii autorizate de către ONU şi operaţii conduse nemijlocit de către acesta.
Prin operaţii autorizate de către ONU înţelegem acele acţiuni militare
în care rolul conducător revine unui stat, care unifică, organizează şi conduce
efectiv intervenţia militară a Coaliţiei multinaţionale.
Misiunile de pace nu sunt misiuni standard, fiecare operaţie în parte
având caracteristici de natură politică, diplomatică, geografică, economică,
culturală şi militară proprii, se deosebesc unele faţă de celelalte.
Trebuie luat în considerare faptul că misiunile de pace se execută pe baza
unui mandat sau a unei rezoluţii emise de către Consiliul de Securitate al
ONU sau pe baza prevederilor unor tratate regionale, acorduri, ori alte înţelegeri.
În general, mandatul include: scopul operaţiei, ţările care vor asigura
contingentele militare, termenii ori condiţiile pe care statul pe teritoriul căruia se vor desfăşura acţiunile de pace intenţionează să le impună forţelor ori
misiunii de pace, descrierea clară a drepturilor şi imunităţilor acordate forţelor deplasate pentru operaţii de pace desfăşurate sub jurisdicţia respectivei
organizaţii internaţionale, starea finală şi situaţia strategică la finalul operaţiei.
În ceea ce priveşte schimbarea mandatului, aceasta necesită consensul
tuturor ţărilor participante după aprobarea de către organizaţia care l-a emis.

Forţele multinaţionale
de menţinere a păcii
Operaţiunile de menţinere a păcii includ mai multe generaţii de forţe
multinaţionale de menţinere a păcii.
O primă astfel de generaţie de forţe pot fi considerate "misiunile de
observatori". Fiind compuse în general din militari, misiunile de observatori
nu acţionează ca unităţi militare, ci prin indivizi neînarmaţi; ofiţerii observa-
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tori ai acordurilor de pace au drept obiectiv constatarea respectării acestora
fără a interveni direct atunci când constată violări din partea părţilor la conflict. Acesta este motivul pentru care uneori nu sunt socotite ca fiind "forţe"
de menţinere a păcii deoarece nu utilizează mijloace armate în îndeplinirea
misiunilor lor. Misiunile observatorilor pot avea fie un termen precizat în
timp, fie pot fi autorizate să acţioneze într-o perioadă nelimitată, urmând ca
încheierea misiunii să se facă printr-o nouă decizie a organului de abilitare.
Principalele sarcini ale observatorilor sunt:
– urmărirea încetării focului între foştii beligeranţi care au căzut de acord
să înceteze ostilităţile;
– trasarea liniilor de demarcaţie;
– controlarea respectării acordurilor privind retragerea sau manevra forţelor şi mijloacelor de luptă;
– asigurarea interzicerii livrărilor ilicite de armament;
– raportarea pe cale ierarhică a încălcărilor comise;
– anchetarea eventualelor incidente;
– intermedierea negocierilor locale de mică importanţă;
– supravegherea schimbului de prizonieri şi a predării rămăşiţelor
pământeşti ale celor decedaţi etc.
O altă generaţie de forţe multinaţionale de menţinere a păcii sunt "forţele de urgenţă" alcătuite din subunităţi, unităţi şi mari unităţi militare dotate cu
armament individual uşor pe care-l pot folosi doar în caz de legitimă apărare.
Aceste forţe au următoarele misiuni principale:
– ocuparea unei zone-tampon de protecţie între foştii beligeranţi în scopul asigurării respectării termenilor armistiţiului, separării forţelor şi îngheţării nivelului de înarmare;
– menţinerea şi, eventual, restabilirea păcii şi ordinii constituţionale,
supravegherea retragerii beligeranţilor, asistarea umanitară a populaţiei civile
victimă a conflictului;
– deminarea unor zone etc.
Forţele de urgenţă au în alcătuire unităţi militare combatante şi formaţiuni logistice, de transmisiuni, geniu, aviaţie de transport etc., aflate sub
comandamentul unui stat major al organizaţiei internaţionale. În general,
mandatul de funcţionare este pe trei luni, el putând să fie reînnoit la şase luni,
12 luni sau chiar mai mult. De asemenea, în compunerea sa se poate regăsi şi
o componentă poliţienească sau civilă pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate.
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O ultimă generaţie o reprezintă acele forţe diferenţiate de cele de dinainte, prin faptul că sunt dotate cu mijloace militare complexe, mergând până la
tancuri, artilerie grea, aviaţie de bombardament. Natura ofensivă a acestor
armamente nu dezminte însă caracterul defensiv al forţei, deoarece mijloacele armate respective nu vor fi folosite decât în sensul asigurării îndeplinirii
mandatului încredinţat sau pentru protecţia personalului propriu ori a populaţiei civile.
Misiunile pe care le îndeplineşte această categorie de forţe multinaţionale (prevenirea conflictelor, restabilirea, menţinerea, consolidarea şi chiar
impunerea păcii) determină ca pe lângă personalul militar foarte diversificat
să existe şi un numeros personal civil care îndeplineşte funcţii de negociatori,
tehnicieni, poliţie, de asistenţă umanitară, economică, medicală, culturală şi
de învăţământ.
Acţionând uneori fără consimţământul părţilor în conflict sau a statuluigazdă, aceste forţe se aseamănă foarte mult cu cele de impunere a păcii cu
care mai au în comun şi faptul că acţionează într-o întreagă zonă de operaţii,
adică pe întreg teritoriul pe care se desfăşoară ostilităţile, fără a separa beligeranţii printr-o zonă-tampon sau a ocupa o zonă demilitarizată.
Clasificarea celor trei forţe de menţinere a păcii se poate realiza după mai
multe criterii.
După criteriul organismului care le creează, acestea pot fi forţe de
menţinere a păcii create de ONU sau de organizaţii politice regionale (UE,
CSI, OSCE), alianţe militare (NATO, UEO) ori organizaţii cu personalitate
juridică neprecizată deplin (Commonwealth). În funcţie de conţinutul misiunii primite, acestea pot fi forţe multinaţionale care îndeplinesc numai obiective militare şi forţe care pe lângă obiectivele militare realizează şi misiuni civile cum ar fi: acordarea asistenţei umanitare, asigurarea asistenţei electorale
post-conflict, monitorizarea drepturilor omului după demobilizarea părţilor,
organizarea unui referendum în condiţiile post-încetării focului, asigurarea
ordinii cu efective de poliţie civilă, supravegherea democratizării cu observatorii civili ş.a.
Natura conflictului pe care-l gestionează împarte aceste forţe în forţe de
menţinere a păcii, care acţionează în cadrul conflictelor armate cu caracter
internaţional ori cu caracter neinternaţional, existând şi posibilitatea desfăşurării preventive de forţe, înainte de declanşarea propriu-zisă a ostilităţilor.
Pot exista şi alte criterii de clasificare a forţelor multinaţionale de menţinere a păcii, după cum există şi posibilitatea combinării categoriilor determinate mai sus.
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Organizaţii internaţionale
implicate în menţinerea păcii
Principalele organizaţii internaţionale cu responsabilităţi în menţinerea
păcii şi a securităţii sunt următoarele:
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). În ceea ce priveşte ONU, misiunile de pace sunt declanşate atunci când un stat, grup de state sau secretarul
general propun organizarea unei misiuni de menţinere a păcii. În vederea iniţierii unei astfel de misiuni este necesar consimţământul ţărilor afectate de
conflict.
O dată cu sfârşitul Războiului Rece s-a sperat că şi ONU va renaşte şi îşi
va asuma, după decenii de blocaj datorat veto-urilor superputerilor, în mod
real, rolul visat de fondatorii săi în activităţile pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, activitatea în mediul internaţional de securitate fiind, în
prezent, mult mai periculoasă şi mai pretenţioasă decât cea iniţială, pentru
care ONU a fost creată. Lumea în care trăim continuă să fie supusă unor noi
şi numeroase ameninţări, alături de foamete, decalaje economice şi inegalităţi
sociale. Şi ONU va trebui să ia cele mai eficace măsuri pentru prevenirea şi
înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi stabilităţii, pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau a altor încălcări 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 încălcare a păcii.
Necesitatea eficientizării activităţii organizaţiei mondiale şi a creşterii
rolului său pe plan internaţional este acum mai indispensabilă ca oricând, pentru a contribui la crearea unui sistem mai coerent şi eficient de gestionare a
crizelor şi conflictelor, de prevenire a războiului devastator. Este, de asemenea, necesară interacţiunea ONU, a organizaţiilor regionale în stabilizarea
post-conflictului în problemele Orientului Mijlociu şi Africii, ale BosnieiHerţegovina, Kosovo şi Georgiei-Abhaziei, în adaptarea la sfidările şi oportunităţile lumii contemporane.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. NATO, Organizaţie
creată în anul 1949 ca „pact militar" între principalele state necomuniste din
Europa, Statele Unite ale Americii şi Canada, în conformitate cu art. 51 al
Cartei ONU pentru apărarea comună împotriva agresiunii contra unuia din
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statele membre, activează, încă de la crearea sa, pentru instaurarea unei ordini
juste, paşnice şi durabile în Europa.
Operaţiunile de menţinere a păcii în cazul acestei organizaţii se desfăşoară numai sub autoritatea şi mandatul ONU sau OSCE.
Supravieţuind Războiului Rece, organizaţia şi-a schimbat politica, adoptând succesiv, în 1991 şi 1999, un nou concept strategic, fără a-şi modifica tratatul original, prin îndeplinirea unor noi misiuni ce nu intră sub incidenţa art.5
al Tratatului de la Washington, actul constitutiv, semnat.
După încheierea Războiului Rece, NATO a continuat să aibă un rol esenţial în întărirea securităţii euroatlantice. Şi, chiar dacă la începutul anilor '90
s-a pus problema „necesităţii existenţei" acestei alianţe politico-militare,
organizaţia a continuat să se extindă cu noi membri care-i ofereau nu numai
un plus de securitate, ci şi avantaje geopolitice evidente.
La Summit-ul NATO de la Praga (21-22 noiembrie 2002), şefii de state
şi de guverne din statele membre ai Alianţei au adoptat decizia de a invita un
număr de şapte state candidate să înceapă negocierile de aderare la NATO1.
Cei 26 de membri actuali ai NATO sunt: Belgia, Bulgaria, Canada, Republica
Cehă, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg,
Marea Britanie, Estonia, Lituania, Letonia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii,
Turcia şi Ungaria.
După Summit-ul de la Praga şi cel de la Istanbul (iunie 2004), adaptarea
NATO la noile realităţi şi condiţii ale secolului XXI continuă. Se adoptă politica de securitate în afara spaţiului euroatlantic şi trupele NATO încep, în
august 2003, misiunea în Afganistan, prima operaţie NATO în afara zonei
euroatlantice, o dată cu preluarea conducerii forţei internaţionale responsabile de asigurarea securităţii în capitala afgană şi în împrejurimi – ISAF.
De asemenea, anul 2005 inaugurează seria contactelor directe cu înalţii
oficiali din ţările africane, intensificarea cooperării în regiunea Africii de
Nord şi a Orientului Mijlociu venind în sprijinul procesului iniţiat de Uniunea
Europeană pentru îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale a ţărilor din
zonă şi al propunerii americane de promovare a democraţiei în aceste regiuni.
Pe cale de consecinţă, în luna iulie 2005, NATO lansează prima misiune
pe continentul african, venind în sprijinul Uniunii Africane care a desfăşurat
3 000 de militari şi 49 de membri ai forţelor de poliţie, pentru a pune capăt
violenţelor din provincia sudaneză Darfur. Operaţiile lansate de Alianţă au
continuat pe tot parcursul anului 2005. Obiectivul misiunii Darfur a fost de
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asigurare a transporturilor strategice a efectivelor desfăşurate de Uniunea
Africană în zona de conflict şi pregătirea ofiţerilor africani de stat major în
cadrul Forţei Integrante desfăşurate (DITF), misiune prelungită la cererea oficialilor africani, până în martie 2006.
Mecanismul de concepere a unei misiuni de asigurare a păcii se declanşează prin cererea adresată de un stat sau mai multe Comitetului Înalţilor
Funcţionari prin intermediul preşedintelui în exerciţiu.
În ceea ce priveşte OSCE, organizaţie care şi-a propus să joace un rol din
ce în ce mai evident în noua arhitectură de securitate europeană, aceasta şi-a
prezentat concepţia de securitate în Carta pentru Securitate Europeană.
Potrivit Cartei, OSCE îşi construieşte relaţiile în conformitate cu conceptele de „securitate comună" şi „securitate comprehensivă", două modele alternative de securitate în perioada Războiului Rece ghidat de „parteneriat egal,
solidaritate şi transparenţă". „Securitatea fiecărui stat participant - se menţionează în Cartă - este inseparabil legată de securitatea celorlalte state. Ne vom
adresa dimensiunilor umană, economică, politică şi militară ale securităţii ca
la un întreg". Între obiectivele sale de securitate se remarcă:
a) prevenirea şi gestionarea conflictelor;
b) controlul armamentelor, dezarmarea şi măsurile de încredere şi securitate;
c) cooperarea în plan economic, cultural, umanitar şi ecologic;
d) găsirea unui model de securitate pentru secolul XXI.
Uniunea Europeană (UE), în prezent un actor emergent de securitate,
defineşte şi pune în practică atât o politică externă şi de securitate comună
(PESC), cât şi o politică de securitate şi apărare comună (PSAC), ca parte
integrantă a PESC, acoperind toate domeniile politicii externe şi de securitate, ale cărei obiective devin tot mai clare: dezvoltarea unui sistem propriu de
securitate al Uniunii Europene, reprezentând una dintre cele mai importante
probleme ale organizaţiei europene.
Organizaţia Unităţii Africane (OUA), creată în 1963, se numără printre cele mai reprezentative organizaţii internaţionale regionale, cu competenţe în domeniul menţinerii păcii şi securităţii şi, respectiv, al reglementării paşnice a diferendelor prin negocieri, mediere, conciliere sau arbitraj.
Conform Cartei, Organizaţia este constituită din structuri menite să promoveze acţiuni comune, în vederea realizării unei arii de cooperare regională, respectiv: Adunarea Şefilor de State şi Guverne (organul suprem), însărcinată să coordoneze şi să armonizeze politica generală a organizaţiei1;
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Consiliul Ministerial (Consiliul de Miniştri), alcătuit din miniştrii afacerilor
externe sau alţi miniştri desemnaţi de guvernele statelor membre şi
Secretariatul General (cartierul general al OSA), cu mai multe departamente
specializate: politic, finanţe, educaţie, ştiinţă, cultură, dezvoltare economică şi
cooperare, administraţie etc.
În afara acestei structuri, Organizaţia Uniunii Africane mai are ca organ
permanent o Comisie de mediere, conciliere şi arbitraj (art. XIX) alcătuită din
21 de membri, aleşi de Adunarea Şefilor de State şi Guverne, pentru un mandat de cinci ani. Statutul comisiei, adoptat în anul 1964 de Protocolul de la
Cairo, face parte integrantă din Cartă. Comisia a fost înfiinţată în anul 1965.
Ea este competentă să soluţioneze diferendele ivite numai între statele membre ale organizaţiei, pe baza consimţământului lor anticipat sau de după apariţia diferendului.
În anul 1977, la Conferinţa Şefilor de State şi Guverne din cadrul OUA,
s-a decis suspendarea alegerii membrilor comisiei şi s-a desemnat, cu titlu
provizoriu, un comitet ad-hoc, compus din reprezentanţii a nouă state, plus
alţi trei membri, eventual desemnaţi de preşedintele Conferinţei OUA. Aceste
organisme au fost folosite în mod frecvent, apelându-se de cele mai multe ori
la medierea Conferinţei Şefilor de State şi Guverne din Africa.
Literatura de specialitate relevă faptul că, încă de la constituirea sa,
Organizaţia Unităţii Africane se remarcă prin contribuţia pozitivă pe care a
avut-o la aplanarea unor conflicte de frontieră (de pildă conflictul de frontieră dintre Algeria şi Maroc) sau la abordarea, pe calea tratativelor, a unor litigii teritoriale din regiune, aşa cum au fost cele dintre Somalia şi Etiopia sau
dintre Somalia şi Kenya. Dar dificultăţile înregistrate în asigurarea păcii şi
securităţii regionale au impus noi demersuri, astfel că, la Conferinţa OUA de
la Cairo, din iunie 1993, s-a adoptat Rezoluţia privind crearea „Mecanismului
special de prevenire, gestionare şi soluţionare a conflictelor din Africa", axat
atât pe diplomaţie preventivă, mediere şi bune oficii, cât şi pe intenţia înfiinţării unor forţe speciale OUA de intervenţie2.
(continuare în nr. 3/2011)

NOTE:
1
G. Geamănu, „Drept internaţional public”, E.D.P., Bucureşti, 2001, p. 286.
2
A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, „Drept internaţional contemporan”,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 213
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Abstract
There is a legitimate interest of several sciences and theories
regarding the analysis of human agents within professional groups,
referring both to efficiency of actions as well as the individual behaviour in organized communities or the responsibility from the perspective of private or public interests.
Therefore, as efficient actions theory, praxiology aims at decoding social action structures and establishing certain operational criteria, of maximum increase of the human activities efficiency degree,
whereas the behaviourism focuses exclusively on the exterior behaviour, based on the relations between various reactions and stimuli
actions.
Cuvânt-cheie: disciplină, deontologie, cod de conduită.

xistă un interes legitim al mai multor ştiinţe şi teorii pentru analizarea disciplinei agenţilor umani în cadrul grupurilor profesionale,
vizând atât eficacitatea acţiunii, cât şi comportamentul indivizilor în comunităţile organizate ori responsabilitatea din perspectiva intereselor private sau
publice. Astfel, ca teorie a acţiunii eficiente, praxiologia îşi propune descifra-
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rea structurilor acţiunii sociale şi formularea unor criterii operaţionale de sporire maximă a gradului de eficienţă a activităţilor umane, în timp ce behaviorismul studiază exclusiv conduita exterioară pornind de la relaţiile dintre diferitele reacţii şi acţiunea stimulilor. Înţelegerea locului şi rolului disciplinei în
realizarea valorilor comunitare a făcut obiectul studiului ştiinţelor manageriale, administrative, axiologice, etice, juridice şi deontologice, motiv pentru
care se poate considera util să cercetăm, din aceste perspective, următoarele
aspecte:
– deontologia în statutele profesionale;
– codurile naţionale de conduită etică;
– comportamentul deontologic în statutele juridice internaţionale;
– deontologia profesională a militarilor în operaţii naţionale şi multinaţionale.

Deontologia în
statutele profesionale
Provenind din limba greacă (deontos - ceea ce se cade, ceea ce e necesar), deontologia este definită în sens larg ca parte a eticii care se ocupă cu studiul datoriei morale, iar în sens restrâns, fie ca un cod al principilor şi normelor morale specifice pe care le implică exercitarea unei anumite profesii, fie
ca disciplină (avansată întâia dată de J. Bentham în doctrina sa etică din 1834)
cu caracter utilitarist, având ca scop evaluarea consecinţelor unei acţiuni ce
decurge din datoria morală pentru a stabili dacă merită sau nu să fie îndeplinită. Este uşor de observat că unele expresii folosite astăzi pentru a defini
„codurile etice, deontologice şi morale” de comportament sunt pleonastice1.
Dincolo de această observaţie preliminară, care este uşor de cercetat, aceste
coduri profesionale există din cele mai vechi timpuri (jurământul lui
Hipocrate) şi pot fi scrise şi transmise prin tradiţie, pe cale orală, şi acceptate
de către toţi practicanţii unei profesii. Diversificarea specializată a ocupaţiilor
în epoca modernă a făcut ca tot mai multe meserii să-şi elaboreze astfel de
coduri, o dată cu organizarea lor corporatistă prin adaptarea de statute ale
„breslelor” şi „corpurilor” profesionale.
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Cu etimologie în latină şi franceză, şi conceptul de “statut” (statuo = a
aşeza, a fonda, a hotărî) are uneori multe înţelesuri (constituţie, act constitutiv, statut politic, personal, real), în ceea ce ne interesează desemnând actul
normativ prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea unei profesii
distincte sau, uneori, problemele de disciplină ale personalului dintr-un domeniu de activitate2, prin disciplină înţelegându-se necesitatea obiectivă a desfăşurării oricărei activităţi umane colective în condiţii de eficienţă ori stare de
ordine care se realizează în desfăşurarea activităţii unui colectiv prin respectarea de către fiecare persoană din componenţa acestuia a unor reguli de conduită obligatorii. Definiţiile prezentate anterior ne demonstrează că disciplina
socială poate fi înţeleasă atât în contextul deontologic cât şi în cel statutar al
diferitelor profesii, care nu pot fi apreciate la justa lor valoare decât din perspectiva realizării intereselor publice. Aşa este cazul şi cu activitatea tuturor
agenţilor publici, dicţionarele de administraţie publică definind într-un mod
particular conceptele respective, cu referire la funcţionarii publici, aleşi sau
numiţi, care trebuie să respecte regulile disciplinei profesionale atât prin poziţia lor statutară (ori contractuală) cât şi prin codurile deontologice în care se
împletesc accentele etice cu cele juridice3.
Chiar şi o analiză superficială a statutelor juridice şi codurilor deontologice ale diferitelor profesii ne demonstrează că atât morala cât şi dreptul influenţează acţiunea disciplinată (conformitatea cu regulile) şi disciplinară (tragerile la răspundere în cazul încălcării normelor). Lucrările de filozofie a dreptului apreciază că, la fel cum între părinţi şi copii există atât legături morale
cât şi juridice, între cetăţeni şi statul naţional există atât relaţii etice (patriotismul) cât şi constituţionale (art.54 şi 55 al Constituţiei României privind fidelitatea faţă de ţară şi dreptul, respectiv/ obligaţia de a o apăra), ceea ce înseamnă că, apărând integritatea naţiunii sale, individul nu impune numai respectarea unui drept al său, ci îndeplineşte în acelaşi timp obligaţia de la care nu se
poate abate, care izvorăşte din însăşi ideea de justiţie, sens în care exigenţa
deontologiei nu e desfiinţată, ci îşi păstrează valoarea sa de ordine metafizică4. Iar cercetările enciclopedice de etică şi drept unesc cele două aspecte ale
conduitei umane în cadrul înţelesului profund al maximei evanghelice “nu
face altora ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie”, maximă ce a fost exprimată întro formă asemănătoare, iar la Kant s-a transformat în îndemnul de a lucra în
aşa fel încât maxima acţiunilor umane să poată folosi ca principiu al unei legislaţii universale5.

252

www.rft.forter.ro

Disciplina profesională în statute juridice şi coduri deontologice

Pe astfel de considerente se concluzionează disciplina profesională în
statutele juridice şi codurile deontologice, reprezentând un tot unitar, derivat
din integralitatea moralei şi dreptului. Mircea Djuvara aprecia în 1930 că gânditorii care au analizat problema realităţii juridice au ajuns să o alăture de cea
morală într-o realitate deosebită de toate celelalte realităţi, denumită realitate
etico-juridică. Astfel, dreptul şi morala sunt parte a aceluiaşi grup de discipline, cu o strânsă conexiune între cele două realităţi pe care le reprezintă, cu elemente comune (regulile normative obiective, obligaţia de a le respecta şi dreptul de a beneficia de ele), dar şi cu trăsături distinctive (morala reglementând
faptele noastre intime, sancţionarea fiind oprobiul public, în timp ce dreptul
reglementează faptele externe, sancţionate prin utilizarea constrângerii statale), ceea ce înseamnă că dreptul nu este decât trunchiul cu ramurile unui aceluiaşi copac, rădăcinile fiind morala, pentru că dreptul se întemeiază în întregime pe ideea morală6. Aşa se face că normele deontologice, stabilind un
minim de morală, specifică cu privire la exercitarea unei profesiuni, condensează o anumită experienţă profesională precum şi prescripţii cu privire la
menirea funcţiei acesteia în societate, în sensul că militarii trebuie să-şi apere
ţara chiar cu preţul vieţii, medicii să protejeze şi să amelioreze sănătatea
semenilor fără discriminări, iar magistraţii şi avocaţii să slujească adevărul şi
justiţia. Se apreciază, de asemenea, că în măsura în care unele norme deontologice au o semnificaţie deosebită şi încălcarea lor periclitează valori apărate
prin drept, ele sunt validate de către stat, devenind şi norme juridice, ceea ce
le pune într-un nou raport cu răspunderea disciplinară7.
Această combinaţie etico-juridică a organizării şi exercitării profesiunilor de interes public are două consecinţe. Prima, sub aspect formal, este
aceea că orice cod deontologic decurge în mod necesar din statutul juridic al
profesiei respective (anexa nr.1), fiind elaborat, de obicei, de către corpul profesional naţional, care poate decide asupra existenţei unor organisme locale
care să implementeze realizarea sa în practică, ceea ce înseamnă posibilitatea
ca anumite sancţiuni pentru încălcarea disciplinei profesionale să fie aplicate
de instanţele proprii, separate de eventualele sancţiuni ale instituţiilor administrative şi judiciare. Mai mult, anumite sancţiuni juridice nu pot fi decise
decât după analiza lor sub aspect profesional, cum ar fi cazul malpraxisului în
etica medicală sau al trecerii în rezervă a militarilor după acţiunea disciplinară a consiliilor de onoare şi de judecată. Cea de-a doua consecinţă priveşte
conţinutul codurilor deontologice şi se referă la faptul că statutul anumitor
profesii este mai aproape de etică decât de drept, cum ar fi cazul parlamentamai, 2011
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rilor, aleşilor locali, diplomaţilor, demnitarilor şi militarilor, în timp ce obligaţiile altora, ca funcţionarii şi agenţii publici, sunt normate mai bine din
punct de vedere juridic, cu reguli disciplinar-administrative mai ferme şi mai
bine precizate. Explicarea acestei stări de fapt vine din „raţiuni de stat”, obiective care impun politicienilor, diplomaţilor şi militarilor o mai mare putere
discreţionară în îndeplinirea funcţiilor publice importante pe care le deţin,
ceea ce nu înseamnă că în ultimele decenii nu s-a putut constata accentuarea
responsabilităţilor juridice prin dominarea răspunderii politice şi morale tradiţionale.

Codurile naţionale
de conduită etică
Nu am exagera deloc dacă am afirma că regulile morale şi juridice de
comportament sunt o permanenţă şi o necesitate obiectivă a organizării şi
funcţionarii societăţilor umane. De la Codul lui Hammurabi şi Decalogul
biblic pană la Constituţiile naţionale şi statutele deontologice profesionale din
zilele noastre, profesiunile s-au diversificat şi specializat mereu sub cerinţa
socială de eficacitate şi corectitudine. Codurile de comportament etic şi responsabilitate juridică a profesioniştilor s-au dezvoltat mai ales în cadrul activităţilor liberale (medici, notari, avocaţi ş.a.) dar a cuprins întregul spectru al
acţiunii private şi publice, situându-se dincolo de diferenţierile care persistă
între regimurile politice ori caracterizate prin „bună” şi „rea” guvernare, cum
ar fi cazul, spre exemplu, al Codului eticii şi echitaţii socialiste de dinainte de
1989. O altă trăsătură caracteristică a codurilor deontologice de comportament este aceea că deşi s-au elaborat într-un cadru naţional, între ele există
asemănări care dovedesc influenţe reciproce evidente, cel puţin în cadrul aceluiaşi gen de cultură şi civilizaţie. Astfel, Europa şi statele europene dispun de
tradiţii constituţionale şi legale comune, prin care se recunoaşte că funcţia
publică de calitate, competentă şi stabilă, cu un nivel ridicat de etică şi de
satisfacţie a muncii este susceptibilă de a îmbunătăţi serviciile oferite publicului.
Bibliografia consacrată acestui subiect evidenţiază că în Franţa au existat reguli privitoare la funcţia publică anterior revoluţiei din 1789, pentru ca,
în 1806, să se elaboreze un Cod bavarez al funcţiei publice, primul statut al
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funcţionarilor publici fiind adoptat în Spania în 1852, urmată de Luxemburg
în 1872, Danemarca în 1899, Italia în 1908, el generalizându-se în întregul
continent în perioada interbelică8. Dreptul comparat european relevă şi faptul
că, în afara personalului administraţiei care acţionează pe baza statutelor de
drept public, există şi angajaţi şi lucrători pe bază contractuală, fără executarea permanentă a prerogativelor de putere publică şi a atribuţiilor de satisfacere a interesului general. De asemenea, în toate ţările UE, anumite tipuri de
funcţii sunt exercitate în cadrul unor reglementari statutare, particulare, cu
derogări şi adaptări la anumite sarcini publice speciale, cum ar fi cele militare, poliţieneşti, didactice, judiciare ş.a. Este mai mult decât evident că spre
deosebire de regimul contractual al angajaţilor, regimul statutar de drept
public stabileşte anumite condiţii de admisibilitate în funcţiile publice, cum ar
fi cea de moralitate, iar drepturile şi obligaţiile agenţilor statali sunt fundamentate pe o relaţie de sarcină voluntară şi prin disciplină. Această disciplină
cere funcţionarilor un comportament deontologic ce presupune fidelitate şi
loialitate faţă de naţiune şi instituţiile ei democrate, neutralitate şi imparţialitate faţă de politica partidelor politice, discreţie profesională şi obligaţia de
rezervă în exprimarea opiniilor în funcţie de împrejurări şi de responsabilităţi,
precum şi integritate şi transparenţă, prin care se exclude corupţia, conflictul
de interese şi delictul de ingerinţă.
În România, prima lege a statutului funcţionarilor publici există din
1923, de actualitate fiind Legea nr.188/1999, în prelungirea şi aplicarea căreia s-a adoptat şi Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, care conţine şi norme etice de comportament. Pe această bază legală,
deontologia funcţionarilor publici a fost definită în doctrină ca reprezentând
totalitatea normelor care guvernează comportamentul profesional şi privat al
funcţionarului public, în virtutea statutului său de persoană investită cu executarea prerogativelor de putere publică9. Dacă Statutul din 1999 prevedea
doar că funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită
profesională şi civică prevăzute de lege, Codul de conduită din 2004 poate fi
definit ca un adevărat cod deontologic din moment ce reglementează normele obligatorii de comportament profesional al funcţionarilor publici din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice referitoare la:
– asigurarea unui serviciu public de calitate;
– loialitatea faţă de Constituţie şi lege;
– loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice;
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– libertatea opiniilor şi respectarea demnităţii funcţiei;
– activitatea publică şi obligaţia de rezervă; limitările activităţii politice
de partid;
– folosirea imaginii şi cadrul relaţiilor publice; conduita în relaţiile internaţionale;
– participarea la procesul de luare a deciziilor; obiectivitate în evaluare
şi în folosirea prerogativelor de putere publică;
– eficacitatea în utilizarea resurselor publice şi limitarea participării la
achiziţii, concesionări sau închirieri10.
După cum se poate observa (anexa nr.2), primul cod de etică şi conduită
profesională a fost adoptat în România în 1995, având ca obiect activitatea din
Consiliul Naţional al Valorilor Mobiliare, iar cele mai multe (10) au fost elaborate în anul 2004, până în prezent existând peste 30 de asemenea instrumente de reglementare a unor profesii generale ori particulare. Important este faptul că ele au apărut în procesul de aderare a României la valorile şi structurile europene, sub impulsul şi monitorizarea unor instituţii supranaţionale, ca
urmare a nevoii de armonizare legislativă şi adoptare a acquis-ului comunitar,
alături de alte legi, norme şi proceduri care au determinat îndeplinirea criteriilor politice, economice, juridice şi morale de apartenenţă la spaţiul de civilizaţie şi guvernare caracterizat prin democraţie, stat de drept şi respectarea
drepturilor omului. Sub aspect constitutiv, apariţia unora din aceste coduri era
prevăzută în statutele profesionale, în timp ce altele în legile de organizare şi
exercitare a unor profesii şi de organizare şi funcţionare a unor entităţi şi
instituţii publice. Din aceeaşi perspectivă, valoarea şi puterea lor juridică pare
diferită la prima vedere, ele fiind adoptate fie ca legi şi hotărâri ale guvernului, fie ca ordine ale miniştrilor ori ale organelor de conducere ale organizaţiilor profesionale corporatiste. Într-adevăr, codurile deontologice elaborate în
cadrul profesiunilor conţin doar aspecte ale responsabilităţii etic-profesionale, în timp ce acelea sancţionate prin acte normative ale autorităţilor publice
constituţionale au consecinţe juridice certe. Spre exemplu, malpraxisul poate
fi constatat de Colegiul Medicilor pentru a fi sancţionat ulterior în instanţă,
ceea ce ar putea fi valabil şi în cazul altor profesii precum avocatura, administraţia, auditul. Acesta este motivul pentru care s-au creat adevărate instituţii de supraveghere a respectivei etici profesionale, cum ar fi Consiliile de
onoare şi de judecată ale militarilor (RG-7 şi RG-8), Comisia de etică pentru
medicamente (M.Of.nr.70/2005) sau organele de promovare a eticii profesionale în universităţi (M.Of. nr.595/2005).
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Ceea ce uneşte toate codurile deontologice este interesul statului şi al
organizaţilor profesionale ca toate activităţile în slujba cetăţenilor să se desfăşoare pe aceleaşi fundamente etico-juridice ale supremaţiei legii şi îndeplinirii îndatoririlor de onoare şi demnitate ale agenţilor publici. În acest sens,
codurile de conduită etică profesională enunţă principiile generale care guvernează comportamentul profesional public (legislaţia, egalitatea, transparenţa,
disponibilitatea, prioritatea interesului public, confidenţialitatea şi respectul,
integritatea morală şi loialitatea, independenta operaţională) dar şi regulile
concrete de urmat în exercitarea atribuţiilor, drepturile şi îndatoririle, răspunderea disciplinară şi judiciară, modalităţile de evaluare a eficacităţii codului.
Analiza codurilor naţionale de conduită etică ne conduce către concluzia că
de la sfârşitul secolului XX putem consemna nu numai apariţia acestuia ca
element constitutiv al profesiilor, cât şi atitudinea guvernării şi a societăţii
civile de a asigura prin intermediul lor o nouă ordine morală, inclusiv în servicii profesionale care înainte nu păreau compatibile cu normele etico-juridice precum politica, diplomaţia, războiul şi afacerile. Suntem, de aceea, de
acord cu părerea că asemenea documente au apărut din nevoia reglementarii
unor situaţii care pot să le pară cetăţenilor ca fiind non-etice în realitatea zilnică, dar fără a fi ilegale, fenomen explicabil atunci când unele activităţi nu
sunt şi nu pot fi considerate ilegale în mod explicit sau nu constituie acte sau
fapte de corupţie cu toate că sunt imorale11. Oricum, codurile de etică profesională trebuie analizate în contextul legilor din care provin şi al statutelor
profesionale legale. Separate de acestea, ele îşi pot pierde din semnificaţii şi
consecinţe, mai ales că obiectul de reglementare al statutelor şi codurilor este
adesea diferit. Reţinem şi concluzia că prin aceste instrumente se doreşte
reglementarea unor aspecte din viaţa profesională a funcţionarilor publici care
să garanteze un comportament profesionist şi de o înaltă corectitudine, îmbunătăţind calitativ serviciile oferite de administraţia publică.
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Emitent
Paramentul

Parlamentul
Uniunea Avocaţilor dinRomânia.
Consiliul Uniunii

Parlamentul

Parlamentul

Guvernul
Ministerul
Justiţiei
Parlamentul

Statute profesionale

STATUTUL din 4 decembrie 1990 al personalului
aeronautic din Aviaţia Militară a României

LEGEA nr.35 din 4 decembrie 1990 privind statutul personalului aeronautic din Aviaţia Militară
a României

STATUTUL din 1995 privind
profesia de avocat

LEGEA nr.80 din 11 iulie 1995
privind statutul cadrelor militare

LEGEA nr.128 din 12 iulie 1997
privind statutul personalului didactic

ORDONANŢA nr.16 din 29 ianuarie 1998 privind
statutul personalului vamal

STATUTUL din 8 noiembrie 1999 privind Corpul
Executorilor Bancari

LEGEA nr.188 din 8 decembrie 1999 privind
statutul funcţionarilor publici

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

STATUTE PROFESIONALE

Monitorul Oficial nr.
600 din 8 decembrie
1999

Monitorul Oficial nr.
134 din 5 decembrie 1990
Monitorul Oficial
nr. 134 din 5
decembrie 1990
Monitorul Oficial
nr.237 din 17
octombrie 1995
Monitorul Oficial
nr.155 din 20 iulie
1995
Monitorul Oficial nr.
158 din 16 iulie
1997
Monitorul Oficial nr.
39 din 30 ianuarie
1998
Monitorul Oficial nr.
565 din 19 noiembrie 1999

Publicat

07.01.2000

19.11.1999

30.01.1998

01.09.1997

20.09.199

01.11.1995

05.12.1990

05.12.1990

Intrat în
vigoare
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Parlamentul

Parlamentul

LEGEA nr.418 din 18 octombrie 2004 privind
statutul profesional specific al medicului de
medicina muncii

Guvernul

Guvernul

Parlamentult

Ministerul
Justiţiei

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Guvernul

LEGEA nr.393 din 28 septembrie 2004 privind
statutul aleşilor locali

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 8
octombrie 2004 al personalului din sistemul
administraţiei penitenciare
LEGEA nr.293 din 28 iunie 2004
privind statutul funcţionarilor publici din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.56 din 25 iunie
2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.92 din 24 iunie
2008 privind statutul funcţionarului public
denumit manager public

LEGEA nr.269 din 17 iunie 2003
privind statutul Corpului Diplomatic şi Consular
al României
LEGEA nr.303 din 28 iunie 2004
privind statutul magistraţilor

LEGEA nr.360 din 6 iunie 2002
privind statutul poliţistului

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 mai
2000 privind statutul personalului silvic

Monitorul Oficial
nr.238 din 30 mai
2000
Monitorul Oficial
nr.440 din
24 iunie 2002
Monitorul Oficial
nr. 441 din
23 iunie 2003
Monitorul Oficial
nr. 576 din
29 iunie 2004
Monitorul Oficial
nr. 1 098 din
25 noiembrie 2004
Monitorul Oficial
nr. 581 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial
nr. 590 din
1 iulie 2004
Monitorul Oficial
nr. 484 din
30 iunie 2008
Monitorul Oficial
nr. 912 din
7 octombrie 2004
Monitorul Oficial
nr. 998 din
29 octombrie 2004
01.11.2004

06.12.2004

30.06.2008

01.07.2004

28.09.2004

25.11.2004

27.09.2004

23.06.2003

23.08.2002

30.05.2000
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260
Parlamentul

Guvernul

LEGEA nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind
statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

STATUTUL din 20 iunie 2007
privind Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România

26

27

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Guvernul

Parlamentul

Parlamentul

Emitent

LEGEA nr. 123 din 4 mai 2006
privind statutul personalului din serviciile de
probaţiune

STATUTUL din 8 decembrie 2005
privind personalul voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare
LEGEA nr. 7 din 11 ianuarie 2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar
LEGEA nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (republicată)
privind statutul funcţionarului public parlamentar
LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

LEGEA nr.567 din 9 decembrie 2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

LEGEA nr.466 din 4 noiembrie 2004
privind statutul asistentului social

Statute profesionale

25

24

23

22

21

20

19

Nr.
crt.
Monitorul Oficial
nr. 1 088 din
23 noiembrie 2004
Monitorul Oficial
nr. 1 197 din
14 decembrie 2004
Monitorul Oficial
nr.19 din
10 ianuarie 2006
Monitorul Oficial
nr.35 din
16 ianuarie 2006
Monitorul Oficial
nr. 345 din
25 mai 2009
Monitorul Oficial
nr. 380 din 3 mai
2006
Monitorul Oficial
nr. 407 din
10 mai 2006
Monitorul Oficial
nr. 868 din
24 octombrie 2006
Monitorul Oficial
nr. 457 din
6 iulie 2007

Publicat

06.07.2007

23.12.2006

13.05.2006

06.05.2006

25.05.2009

19.01.2006

10.01.2006

01.01.2005

26.11.2004

Intrat în
vigoare
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4

3

2

1

Nr.
crt.

30

29

28

Uniunea
Avocaţilor
din România

Parlamentul

Parlamentul

Monitorul Oficial
nr.481 din
18 iulie 2007
Monitorul Oficial
nr.304 din
18 aprilie 2008
Monitorul Oficial
nr.284 din
31 mai 2001

Parlamentul

Parlamentul

LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Parlamentul

Parlamentul

Emitent

LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 a notarilor
publici şi a activităţii notariale

LEGEA nr.14 din
24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
LEGEA Nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului
Gardienilor Publici

Statute profesionale

Monitorul Oficial
nr. 33 din
3 martie 1992
Monitorul Oficial
nr. 109 din
28 mai 1993
Monitorul Oficial
nr.92 din 16 mai
1995
Monitorul Oficial
nr. 116 din
9 iunie 1995

Publicat

LEGI DE ORGANIZARE ALE PROFESIILOR

LEGEA nr. 223 din 4 iulie 2007 privind statutul
personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviaţia civilă din România
LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2008
privind statutul personalului aeronautic tehnic
nenavigant din aviaţia civilă din România
STATUTUL din 18 martie 2001
privind profesia de avocat

16.05.1995

27.07.1993

03.03.1992

Intrat în
vigoare

31.05.2001

21.04.2008

01.09.2007
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262
Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

LEGEA nr. 121 din
16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari

LEGEA nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea
profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

LEGEA nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea
şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

LEGEA nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea
profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România

8

9

10

11

13

Guvernul

Parlamentul

Parlamentul

LEGEA nr. 74 din 6 iunie 1995 (republicată) privind
exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

7

LEGEA nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale
ORDONANŢA nr. 29 din
22 august 1997
privind Codul aerian

Parlamentul

LEGEA nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

6

12

Parlamentul

Emitent

LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (republicată)
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat

Statute profesionale

5

Nr.
crt.
Monitorul Oficial nr.
113 din
6 martie 2001
Monitorul Oficial nr.
149 din
14 iulie 1995
Monitorul Oficial nr.
650 din
12 decembrie 2000
Monitorul Oficial nr.
257 din
23 octombrie 1996
Monitorul Oficial nr.
578 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
578 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
578 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
169 din
30 iulie 1996
Monitorul Oficial nr.
208 din
26 august 1997

Publicat

01.01.1998

30.07.1996

02.08.2004

02.08.2004

02.08.2004

23.10.1996

12.12.2000

06.03.2001

Intrat în
vigoare
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23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

LEGEA nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea
profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din
România
LEGEA nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea
profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

HOTĂRÂREA nr. 396 din 19 aprilie 2001
privind funcţionarea Corpului Consilierilor
Diplomatici
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 104 din 27 iunie
2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
de Frontieră Române

Parlamentul

Parlamentul

Guvernul

Guvernul

Ministerul
Justiţiei

Parlamentul

LEGEA nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

ORDINUL nr. 770 din 17 aprilie 2001 pentru modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale
a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, aprobat prin
Ordinul ministrului justiţiei nr.
2 986/C/1999.

Corpul
Experţilor
Contabili şi a
Contabililor
Autorizaţi

Parlamentul

Parlamentul

Guvernul

HOTĂRÂREA nr. 1 din 23 octombrie 1995 (republicată)
privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi
din România

ORDONANŢA nr. 106 din 31 august
2000 privind constituirea şi organizarea clerului
militar
LEGEA nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic
veterinar
LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (republicată)
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
de Informaţii Externe

Monitorul Oficial
195 din
18 aprilie 2001
Monitorul Oficial
202 din
20 aprilie 2001
Monitorul Oficial
210 din
25 aprilie 2001
Monitorul Oficial
351 din
29 iunie 2001
Monitorul Oficial
425 din
31 iulie 2001
Monitorul Oficial
578 din
30 iunie 2004

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

Monitorul Oficial nr.
436 din
3 septembrie 2000
Monitorul Oficial nr.
289 din
6 august 1998
Monitorul Oficial nr.
511 din 18 octombrie 2000
Monitorul Oficial nr.
153 din
28 martie 2001

02.08.2004

31.07.2001

29.06.2001

25.04.2001

20.04.2001

17.06.2001

28.03.2001

18.10.2000

06.08.1998

03.09.2000
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264
Parlamentul

Parlamentul

Guvernul

Parlamentul

LEGEA nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare

LEGEA nr. 459 din
12 noiembrie 2003 privind Corpul Agronomic
din România

LEGEA nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor
în sistemul sanitar din România

30

31

32

Guvernul

Guvernul

29

28

27

Guvernul

Parlamentul

LEGEA nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea
profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului asistenţilor medicali şi a moaşelor din România

25

REGULAMENTUL din 21 noiembrie 2001 de
organizare şi funcţionare a Administraţiei
Fondului pentru Mediu
ORDONANŢA nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 aprilie
2003 privind organizarea şi funcţionarea
Corpului Consilierilor de Integrare

Parlamentul

LEGEA nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea
şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

24

26

Emitent

Statute profesionale

Nr.
crt.
Monitorul Oficial nr.
578 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
578 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
789 din 12 decembrie 2001
Monitorul Oficial nr.
758 din
17 octombrie 2002
Monitorul Oficial nr.
226 din
3 aprilie 2003
Monitorul Oficial nr.
530 din
23 iulie 2003
Monitorul Oficial nr.
712 din
13 octombrie 2003
Monitorul Oficial nr.
836 din 25 noiembrie 2003
Monitorul Oficial nr.
836 din
25 noiembrie 2003

Publicat

28.12.2003

28.12.2003

13.10.2003

21.10.2003

03.04.2003

17.10.2002

12.12.2001

02.08.2004

02.08.2004

Intrat în
vigoare
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Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

Parlamentul

LEGEA nr. 514 din
28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

LEGEA nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea
profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

LEGEA nr. 16 din
9 ianuarie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

LEGEA nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea
profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului tehnicienilor dentari din România

LEGEA nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de
medicină complementară/alternativă

33

34

35

36

37
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38

Monitorul Oficial nr.
267 din
20 aprilie 2007
Monitorul Oficial nr.
305 din
8 mai 2007

Monitorul Oficial nr.
867 din
5 decembrie 2003
Monitorul Oficial nr.
582 din
30 iunie 2004
Monitorul Oficial nr.
441 din
22 mai 2006
Monitorul Oficial nr.
43 din
19 ianuarie 2007

11.05.2007

20.05.2007

22.01.2007

25.05.2006

02.08.2004

08.12.2003
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265

266
Ministerul
Finanţelor
Publice
Ministerul Industriei şi Resurselor
- Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei

CODUL din 28 iunie 2002
privind conduita etică a auditorului intern

ORDINUL nr. 26 din 7 octombrie 2002
pentru aprobarea Codului de conduită a participanţilor la piaţa angro de energie electrică
CODUL ETIC din 9 decembrie 2003
al inspectorului de control fiscal

8

7

6

5

CODUL ETIC din 19 ianuarie 2004
al funcţionarului public din administraţia fiscală care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor

Corpul Experţilor
Contabili şi a
Contabililor
Autorizaţi

HOTĂRÎREA nr. 1 din 23 octombrie 1995 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului
Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România, precum şi a Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

4

Ministerul
Finanţelor
Publice
Ministerul
Finanţelor
Publice

Corpul Experţilor
Contabili şi a
Contabililor
Autorizaţi

REGULAMENTUL din 23 octombrie 1995 de organizare
şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi a
Contabililor Autorizaţi din România

2

1

3

Emitent
Comisia
Naţională a
Valorilor
Mobiliare
Comisia
Naţională a
Valorilor
Mobiliare

Denumirea

ORDINUL nr. 58 din 14 septembrie 1995 pentru
aprobarea Regulamentului nr.5/1995 privind Codul de
etică şi conduită a membrilor şi personalului Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare
REGULAMENTUL nr.5 din
14 septembrie 1995 privind Codul de etică şi conduită
a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare

Nr.
crt.

27.01.2004

23.12.2003

15.10.2002

11.09.2002

27.11.1995

27.11.1995

19.09.1995

Monitorul Oficial nr.
213 din
19 septembrie 1995

Monitorul Oficial nr.
276 din
27 noiembrie 1995
Monitorul Oficial nr.
276 din
27 noiembrie 1995
Monitorul Oficial nr.
595 din
12 august 2002
Monitorul Oficial nr.
753 din
15 octombrie 2002
Monitorul Oficial nr.
929 din
23 decembrie 2003
Monitorul Oficial nr.
66 din
27 ianuarie 2004

19.09.1995

Intrat în
vigoare

Monitorul Oficial nr.
213 din
19 septembrie 1995

Publicat
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18

17

16

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 8
octombrie 2004 al personalului din sistemul
administraţiei penitenciare
LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

AVIZUL nr. 2 din 15 iunie 2004
referitor la proiectul Codului de conduită al Asociaţiei
Societăţilor de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
HOTĂRÂREA nr. 30 din 26 august 2004 pentru adoptarea Codului privind conduita etică şi profesională în
domeniul auditului financiar, elaborat de Federaţia
Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2003

Parlamentul

Ministerul
Justiţiei

Camera
Auditorilor
Financiari din
România

Avocatul
poporului

Ministerul
Educaţiei,
Cercetării şi
Tineretului

ORDINUL nr.3 466 din 9 martie 2004 privind aprobarea Codului
deontologic al membrilor Comisiei Naţionale de Evaluare şi
Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, respectiv al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti - de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar

14

15

Guvernul

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 23
martie 2004 al poliţistului

Parlamentul

Parlamentul

13

12

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004
privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici
LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată)
privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici

Ministerul
Sănătăţii

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 17 februarie
2004 al personalului cu atribuţii de inspector din
Agenţia Naţională a Medicamentelor

10

11

Ministerul
Finanţelor
Publice

CODUL ETIC din 3 februarie 2004 privind conduita etică a auditorului intern

9

Monitorul Oficial
nr.128 din
12 februarie 2004
Monitorul Oficial
nr.153 din
20 februarie 2004
Monitorul Oficial nr.
157 din
23 februarie 2004
Monitorul Oficial nr.
525 din
2 august 2007
Monitorul Oficial nr.
314 din
9 aprilie 2004
Monitorul Oficial nr.
327 din
15 aprilie 2004
Monitorul Oficial nr.
627 din
9 iulie 2004
Monitorul Oficial nr.
966 din
21 octombrie 2004
Monitorul Oficial
nr.1 098 din 25
noiembrie 2004
Monitorul Oficial
nr.1 105 din
26 noiembrie 2004
01.12.2004

25.11.2004

21.10.2004

09.07.2004

15.04.2004

09.04.2004

02.08.2007

09.03.2004

20.02.2004

13.03.2004
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23

Ministerul
Educaţiei şi
Cercetării
Ministerul
Administraţi
ei şi
Internelor

CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ din 11
octombrie 2006 al experţilor în evaluare şi
acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 3
noiembrie 2006 al personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi din structurile subordonate

25

26

Monitorul Oficial nr.
918 din
13 noiembrie 2006

Monitorul Oficial nr.
813 din
7 septembrie 2005
Monitorul Oficial nr.
872 din
25 octombrie 2006

CODUL DEONTOLOGIC din 25 iunie 2005 al
medicului dentist

22

Guvernul

CODUL DEONTOLOGIC din 10 mai 2005 al farmaciştilor

21

CODUL din 25 august 2005
de etică şi deontologie al poliţistului

Monitorul Oficial
nr.418 din
18 mai 2005
Monitorul Oficial nr.
752 din
18 august 2005
Monitorul Oficial nr.
767 din
23 august 2005

Colegiul
Medicilor din
România
Colegiul
Farmaciştilor
din România
Colegiul
Medicilor
Dentişti din
România

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 25
martie 2005 al Colegiului Medicilor din România

20

24

Monitorul Oficial
nr.382 din 6 mai
2005

Consiliul
Superior al
Magistraturii

CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005 al
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea

Monitorul Oficial
nr.382 din 6 mai
2005

Publicat

Consiliul
Superior al
Magistraturii

Emitent

CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005 al
magistraţilor

Statute profesionale

19

Nr.
crt.

13.11.2006

25.10.2006

07.09.2005

22.09.2005

18.08.2005

18.05.2005

06.05.2005

06.05.2005

Intrat în
vigoare
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30

31

CODUL DEONTOLOGIC nr.1 din
14 decembrie 2007 al profesiei de asistent
social

29

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ
pentru personalul Departamentului pentru
Relaţia cu Parlamentul, Armonizare Legislativă
şi Relaţii Publice

Uniunea
Naţională a
Practicienilor
în Insolvenţă
din România

HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România
Colegiul
Naţional al
Asistenţilor
Sociali
Dispoziţia
Şefului
Departamen
-tului pentru
Relaţia cu
Parlamentul,
Armonizare
Legislativă şi
Relaţii
Publice

Monitorul Oficial nr.
601 din
31 august 2007

Ordinul geodezilor din
România

CODUL DEONTOLOGIC din 22 iunie 2007 al
profesiei de geodez

28

Monitorul Oficial nr.
173 din
6 martie 2008

Monitorul Oficial nr.
839 din
7 decembrie 2007

Monitorul Oficial
nr.354 din
24 mai 2007

Camera
Auditorilor
Financiari
din România

HOTĂRÂREA nr. 81 din 27 martie 2007 privind
adoptarea standardelor de audit 2006 şi a
Codului de etică pentru auditorii profesionişti

27

06.03.2008

07.12.2007

31.08.2007

24.05.2007
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NOTE:
1
„Dicţionar de filozofie”, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 69, 71, 189,
246, 473 şi 552. Să precizăm că potrivit definiţiilor de dicţionar la care ne raportăm,
„morala” este ansamblul deprinderilor, sentimentelor şi convingerilor, atitudinilor şi
mentalităţilor, principiilor, normelor şi perceptelor, valorilor şi idealurilor care privesc
raporturile dintre individ şi colectivitate şi care se manifestă în fapte, acţiuni şi mod de
comportare, în timp ce „etica” este disciplina filosofică ce studiază problemele teoretice şi practice ale moralei, inclusiv elaborarea normelor şi codurilor morale.
2
Dicţionar enciclopedic, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, vol. VI, p.527;
Dicţionar juridic, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 553; DEX, Editura Academiei,
Bucureşti, 1984, p.889.
3
Anton P. Parlagi, „Dicţionar de administraţie publică”, Editura Economică,
Bucureşti, 2000, p.36, 52, 71 şi 145. „Statutul” este definit ca denumire generică pentru codurile de conduită profesională şi morală a diferitelor categorii de funcţionari
publici, în timp ce „codul” desemnează, în ştiinţa administraţiei, normele, principiile
şi valorile specifice funcţionarilor publici, aceştia din urmă fiind atât naţionali cât şi
internaţionali, publici şi privaţi, determinând birocratizarea administraţiei şi a managementului. În sfârşit, „deontologia funcţionarului” este utilizată în ştiinţa administraţiei pentru a defini sfera de obligaţii moral-juridice, ca probitate, loialitate, responsabilitate etc.
4
Giorgio del Vecchio, „Lecţii de filozofie juridică”, Editura Europa Nova, p.339340.
5
Immanuel Kant, „Scrieri moral-politice”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991,
p.93.
6
Mircea Djuvara, „Teoria generală a Dreptului” (enciclopedia juridică), vol. II,
partea a III-a, „Realităţi juridice”, Editura Librăriei Socec, Bucureşti, 1930, p.369-375.
7
Ion Craiovan, „Teoria generală a Dreptului”, Editura Militară, Bucureşti, 1997,
p.75.
8
Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2006,, p.158-167.
9
Virginia Verdinaş, „Deontologia funcţionarului public”. În: revista „Dreptul”,
nr.1/2004, p.59.
10
I. Alexandru, M. Cărăuşan, S. Bucur, „Drept administrativ”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2005, p.355-359.
11
R.P. Postelnicu, M. N. Dimitriu, „Adoptarea unui cod de conduită pentru funcţionarii publici-prioritate pentru România”. În: „Revista de drept public” nr.3/2003,
p.51.
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de acţiune
pentru prevenirea
atacurilor cu ADM
şi a incidentelor CBRN
COLONEL IOAN FăRCAŞ*

The know-how to make nuclear, biological and chemical weapons and weapons-usable material – enriched uranium or plutonium,
modified viruses and precursor chemicals – is available to a widening
group of states and non-state actors. Rapid changes in the life sciences influence the availability of the information and expertise required
to make toxins and genetically modified viruses and other pathogens.
The existence of an illicit private global market where WMD
expertise, technology, material and designs for weapons could be
acquired is a special threat at a time of active worldwide terrorism.
The expansion expected in the use of carbon-dioxide-free nuclear
power will lead to the production, transportation and use of more
nuclear fuel, increasing the risk that enriched uranium and plutonium
might be diverted to weapons. Radioactive substances or nuclear
waste not under full control might be acquired by terrorists and be
used in dirty bombs – devices that disperse radioactive material to
contaminate target areas or to provoke terror.
Cuvinte-cheie: ADM, CBRN.
* Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti
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ontracararea proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) pare
să fie din ce în ce mai greu de realizat. Dificultăţile întâmpinate de
Franţa, Germania şi Marea Britanie în cadrul negocierilor cu Iranul privind
viitorul programului său nuclear sunt deosebit de instructive. În sens mai larg,
Conferinţa pentru Analiza Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT) nu a
putut ajunge la un acord asupra unei atitudini mai eficiente faţă de ţările care
se retrag din tratat sau generează suspiciunea că încalcă prevederile fundamentale ale acestuia. Eforturile depuse în cadrul ONU pentru a îngreuna accesul teroriştilor la armele chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CRBN)
nu au dat până în prezent rezultatele dorite. Şi, întrucât contextul internaţional organizaţional pentru abordarea proliferării devine mai complex – de
exemplu, prin crearea Iniţiativei de Securitate în Domeniul Proliferării (PSI)
–, întrebările privind modul cum poate fi promovată sinergia şi evitată duplicarea rămân fără răspuns.

C

Politica NATO în domeniul proliferării ADM CBRN
Una dintre problemele importante cărora NATO trebuie să le facă faţă
este aceea a modului în care urmează să-şi definească locul în cadrul eforturilor internaţionale de combatere a proliferării. În cadrul pericolelor parţial
legate de terorism, ameninţarea proliferării ADM CBRN se află la vârful listei comunităţii internaţionale privind provocările de securitate ale perioadei
post-Război Rece. Pentru a rămâne credibilă ca instituţie de securitate,
Alianţa trebuie să joace şi să fie percepută că joacă un rol în abordarea unor
astfel de provocări. Într-adevăr, la Summit-ul de la Bruxelles din ianuarie
1994, aliaţii au decis să-şi concentreze în mod serios atenţia asupra proliferării ADM CBRN şi a impactului acesteia asupra securităţii. Au urmat alte iniţiative NATO privind ADM CBRN, iar preocupările în domeniul proliferării
figurează acum în aproape toate aspectele activităţii Alianţei, inclusiv în ceea
ce priveşte alte ţări non-NATO.
Politicile interne ale Alianţei au făcut dificilă găsirea unui răspuns la o
întrebare importantă: Unde aduce mai exact NATO cea mai mare „valoare
adăugată” atunci când este vorba de abordarea ameninţării proliferării ADM
CBRN? Cadrul Politicii Alianţei privind Proliferarea Armelor de Distrugere
în Masă, care a fost aprobat la întâlnirea miniştrilor afacerilor externe aliaţi de
la Istanbul în iunie 1994 şi rămâne documentul de fundamentare a politicii
ADM CBRN a NATO, a subliniat atât dimensiunea politică/diplomatică, cât

272

www.rft.forter.ro

Politici şi strategii de acţiune pentru
prevenirea atacurilor cu ADM şi a incidentelor CBRN

şi cea a apărării, în abordarea ameninţărilor generate de proliferare. Acest
lucru nu a constituit o surpriză, având în vedere natura duală a Alianţei şi
unele preocupări în alte capitale aliate în care Washingtonul intenţiona probabil să transfere eforturile împotriva proliferării din responsabilitatea domeniului diplomatic în cea a domeniului militar.
O privire asupra documentelor ulterioare de politică ale Alianţei, cum ar
fi o analiză serioasă privind controlul armamentelor, non-proliferarea şi măsurile de încredere şi construire a securităţii realizată în decembrie 2000, arată
că raportul între dimensiunea politică/diplomatică şi cea militară în contracararea proliferării a reprezentat deseori un obiectiv în sine. Cu toate acestea,
aliaţii au ajuns treptat la concluzia că, în domeniul capabilităţilor militare,
NATO poate oferi o componentă unică şi, pentru moment, de neînlocuit a
arhitecturii instituţionale internaţionale de contracarare a ameninţărilor proliferării.
După încheierea Războiului Rece, NATO a demonstrat că este unic printre celelalte organizaţii, cel puţin în regiunea euro-atlantică, prin capabilitatea
sa realistă de a desfăşura intervenţii militare în situaţii cu grad ridicat de risc
şi prin abilităţile şi experienţa necesare menţinerii păcii în condiţiile unui risc
remanent considerabil. La toate acestea nu trebuie renunţat prea uşor, deşi
experienţa demonstrează că organizaţiile, spre deosebire de „coaliţiile benevole”, probabil mai suple, s-ar putea să nu constituie mecanismele cele mai
potrivite în cazul tuturor intervenţiilor. Totuşi, menţinerea capabilităţilor
unice ale NATO de intervenţie şi menţinere a păcii necesită eforturi sporite şi
continue pentru a oferi siguranţa că ameninţările WDM nu vor putea descuraja Alianţa să acţioneze.
Modul concret în care NATO poate contribui la eforturile politice şi
diplomatice împotriva proliferării ADM CBRN reprezintă o întrebare mai
dificilă. O abordare declarativă poate doar exprima sprijinul Alianţei pentru
tratatele de neproliferare sau regimurile de control al exporturilor. NATO nu
este parte semnatară la niciunul dintre acordurile de neproliferare. Deşi uneori
este prezentă în calitate de observator, Alianţa nu poate influenţa rezultatul
deliberărilor, de exemplu în cazul Conferinţei de Analiză NPT. Şi nici nu
reprezintă cel mai potrivit mecanism pentru coordonarea politicilor în situaţiile în care grupurile „occidentale” includ multe ţări ne-membre NATO. În
pofida sprijinului colectiv la nivelul Alianţei pentru eforturile de cooperare în
vederea reducerii ameninţărilor în Rusia şi în alte foste republici sovietice,
NATO nu a jucat niciodată un rol coordonator, întrucât ţările membre au premai, 2011
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ferat să continue asigurarea asistenţei în plan bilateral. Oricum, definirea rolului potenţial al NATO în arhitectura instituţională de abordare a proliferării
ADM CBRN a devenit chiar şi mai dificilă, datorită rolului crescând al structurilor sau programelor cum ar fi PSI sau G8, care implică doar unii membri
ai Alianţei şi se suprapun parţial cu activităţile şi domeniile de interes ale
NATO.
Politica de abordare a proliferării ADM CBRN în cadrul multiplelor programe ale NATO este de asemenea complexă, iar precauţia aliaţilor în abordarea aspectelor privind ADM CBRN cu partenerii euro-atlantici a făcut doar
lent loc unui schimb de vederi mai substanţial. În prezent, consultările politico-analitice în cadrul Consiliului NATO-Rusia şi cele cu Ucraina sunt cu adevărat substanţiale. Alianţa a cooperat cu Rusia pentru realizarea măsurilor de
încredere şi construire a securităţii în domeniul armelor nucleare şi a colaborat cu aceasta în domeniul apărării teatrelor împotriva atacurilor cu rachete.
„Educaţional” rămâne în continuare adjectivul folosit pentru a descrie discuţiile legate de ADM CBRN cu partenerii, deşi au fost întreprinşi paşi pentru
dezvoltarea unei doctrine de apărare CBRN împreună cu toţi partenerii.
Pregătirea pentru urgenţe civile şi înlăturarea urmărilor dezastrelor, alături de
cooperarea ştiinţifică, au servit drept sectoare mai puţin sensibile politic pentru dezvoltarea colaborării NATO cu partenerii în privinţa problematicii ADM
CBRN şi pentru crearea deprinderilor de cooperare.
Chestiunile sunt şi mai delicate în privinţa Dialogului Mediteranean,
unde, Israelul, una dintre ţările participante, este de facto o ţară deţinătoare de
arme nucleare, iar statele arabe vor saluta o presiune occidentală sporită asupra Israelului pentru ca acest stat să renunţe la forţele sale nucleare. Modul în
care ţările mediteraneene pot contribui la activitatea Alianţei în domeniul
ADM CBRN rămâne o problemă dificilă şi în mare măsură nerezolvată.
Primii paşi au fost deja făcuţi, inclusiv prin contribuţiile oficialilor NATO la
reuniunile internaţionale pe tema neproliferării găzduite de organizaţiile
neguvernamentale din regiunea Golfului, iar SGP are în vedere desfăşurarea
în continuare a consultărilor cu ţările Dialogului Mediteranean.
Colaborarea cu Uniunea Europeană împotriva ameninţărilor ADM
CBRN este de asemenea problematică şi a demarat lent. Strategia UE împotriva proliferării ADM CBRN, negociată şi aprobată în 2003, ar fi trebuit să
faciliteze cooperarea cu NATO. Dar, în domeniul proliferării, precum şi în
altele, relaţiile UE-NATO s-au axat mai puţin pe aspectele concrete decât pe
modalităţile de interacţiune, iar un spirit continuu de rivalitate poate conduce
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mai curând la suprapunerea decât la complementaritatea eforturilor. Cu toate
acestea, mecanismele pentru consultare şi coordonare, privind atât aspectele
abordării proliferării, cât şi dezvoltarea capabilităţilor militare corespunzătoare, funcţionează în prezent.
Cu alte cuvinte, activităţile politice/diplomatice şi cele cu largă deschidere ale NATO privind combaterea proliferării au propriile limite şi provocări.
Dar, chiar dacă suntem de acord să considerăm capabilităţile militare ale
NATO drept cheia, contribuţia specifică pe care Alianţa o poate aduce la abordarea viitoarelor ameninţări cu ADM CBRN, ne confruntăm în continuare cu
problema inexistenţei unei viziuni strategice comun agreate în ceea ce priveşte modul şi oportunitatea utilizării forţei pentru prevenirea ameninţării ADM
CBRN. Secretarul general NATO Jaap de Hoop Scheffer are dreptate să sublinieze faptul că până şi cele mai bune capabilităţi militare sunt inutile în absenţa consensului şi a voinţei politice de a le folosi. Viziunile diferite ale aliaţilor
referitoare la întrebările dacă, unde şi cum să fie utilizată forţa în răspuns la
ameninţările ADM CBRN şi teroriste au devenit evidente înainte de intervenţia militară din Irak din 2003. Totuşi, dezbaterea neobişnuit de publică şi
generatoare de divergenţe în cadrul NATO de la începutul lui 2003 a ascuţit
diferenţele, în mod notabil asupra a ceea ce poate oferi legitimitate acţiunilor
militare împotriva unei ameninţări percepute.
Numeroasele acţiuni concrete importante ale Alianţei de după campania
din Irak nu au rezolvat această problemă şi este în continuare nevoie de desfăşurarea unui proces de reflecţie asupra principiilor fundamentale care fac
necesară acţiunea comună într-un mediu internaţional complex şi în schimbare. Nici animozitatea reziduală a lui 2003 nu ar trebui să-i împiedice la nesfârşit pe aliaţi să înceapă discuţii serioase în cadrul NATO. Alianţa deţine o
experienţă unică privind utilizarea forţei în condiţiile erei post-Război Rece.
Aceasta ar trebui să servească drept bază pentru dezbaterile interne şi să determine NATO să participe la alte discuţii internaţionale mai largi asupra unor
astfel de probleme care se conturează în prezent.
Apariţia „noilor ameninţări”, în general, şi intervenţia din Irak, în caz
particular, au ridicat întrebări serioase despre înţelesul şi utilitatea actuală a
unor concepte fundamentale, cum ar fi prevenirea, preempţiunea şi descurajarea. Răspunsurile nu vor fi uşor de găsit.
Deplângerea dispariţiei sistemului westfalian, sistem care a guvernat
relaţiile internaţionale după Tratatul de la Westfalia din 1648 şi care se baza
pe suveranitatea statelor, o moarte prevăzută de altfel cu mult timp înainte, nu
mai, 2011
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ne va ajuta. Acelaşi lucru este adevărat pentru impunerea îngustă a legalităţii,
care nu reuşeşte să înţeleagă că dreptul internaţional este dinamic, un produs
al acţiunii continue a oamenilor. Acţiuni şi politici care par să nu respecte
paradigme recunoscute, cum ar fi ceea ce în mod stereotip este deseori denumit unilateralism american, poate constitui un şoc. Dar pur şi simplu menţinerea necondiţionată a continuităţii nu reprezintă o alternativă viabilă.
Iniţiativa în curs de desfăşurare a NATO de îmbunătăţire a calităţii dialogului politic are o importanţă vitală. Aceasta nu trebuie să se axeze numai
pe aspectele regionale, ci trebuie să aibă în vedere în mod serios ceea ce
recent secretarul general a numit „aspecte transcedentale, aspecte orizontale,
ca terorismul şi proliferarea armelor de distrugere în masă”. Într-adevăr, principiile fundamentale de acţiune care ajută la abordarea unor astfel de ameninţări ar trebui să constituie un element central al dialogului politic al NATO.
Pentru ca acest lucru să poată fi realizat, şefii de state şi de guverne, precum şi miniştrii trebuie să depună un efort considerabil. Structuri ca SGP şi
DGP, sau Sesiunea Permanentă a Consiliului Nord-Atlantic, pot face o parte
din ceea ce este necesar, dar acestea au nevoie de un angajament susţinut la
nivelurile politice superioare. În mod evident, succesul în încercarea de a face
NATO mai eficient în plan strategic depinde de voinţa politică a fiecăruia dintre statele membre de a pune la dispoziţia celorlalţi aliaţi informaţii şi analize, dar depinde chiar şi mai mult de crearea unei atmosfere în care aliaţii să
susţină un adevărat dialog şi nu simple monologuri. Până acum există semnale pozitive în acest sens, dar au existat şi semnale îngrijorătoare, cum ar fi cele
din dezbaterea privind Tratatul Constituţional European şi ceea ce acesta ar fi
putut însemna pentru relaţiile trans-atlantice.

Consolidarea securităţii
chimice, biologice, radiologice şi
nucleare în Uniunea Europeană
– Planul de acţiune al Uniunii
Europene în domeniul CBRN
În ultimii zece – cincisprezece ani, ameninţarea ca un grup terorist să
achiziţioneze şi să utilizeze materiale chimice, biologice, radiologice sau
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nucleare (CBRN) a determinat guvernele şi organizaţiile internaţionale să
adopte reglementări şi programe cu impact major, în vederea apărării populaţiilor împotriva riscurilor asociate acestei ameninţări. Pentru Uniunea
Europeană, abordarea problematicii privind accesul teroriştilor la materiale
CBRN este considerată o prioritate esenţială. Acest lucru este confirmat de
Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului, adoptată de
Consiliul European la 1 decembrie 2005.
În conformitate cu concluziile Consiliului din decembrie 2007 privind
abordarea riscurilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), precum şi capacitatea de intervenţie în cazul ameninţărilor biologice, CE a înfiinţat, în februarie 2008, un Grup operativ în domeniul CBRN, pentru pregătirea politicii actuale în domeniul CBRN. În ianuarie 2009, Grupul operativ a
dat publicităţii raportul final, care cuprinde 264 de recomandări separate, confirmând faptul că mai sunt multe de realizat, dar şi consensul experţilor cu privire la identificarea unei abordări optime a problemelor existente. Pe baza
acestui raport, CE a adoptat, în iunie 2009, Planul de acţiune al UE în domeniul CBRN.
Nu există definiţii general acceptate în ceea ce priveşte materialele
CBRN, ameninţările sau incidentele cu astfel de materiale – de exemplu,
documentele anterioare ale UE de politică în domeniu se referă la incidente în
domeniul CBRN, fără să se precizeze care ar putea fi aceste incidente. O altă
terminologie în domeniul materialelor CBRN se referă la atacurile teroriste în
care sunt utilizate mijloace neconvenţionale – spre deosebire de mijloacele
convenţionale, cum ar fi explozivii şi armele. În context militar, terminologia
se referă, în principal, la utilizarea armelor neconvenţionale sau a armelor de
distrugere în masă (WMD).
În documentele actuale ale UE, se utilizează o definiţie mai amplă a ameninţării teroriste cu materiale CBRN, după cum urmează: „Toate utilizările
substanţelor şi materialelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, în
scopuri teroriste”. Această definiţie asigură o abordare menită să identifice
toate modalităţile posibile în care pot fi utilizate aceste materiale de către terorişti şi este singura acceptabilă din punct de vedere al prevenirii şi detectării,
întrucât are în vedere toate riscurile posibile legate de aceste materiale.
Dacă se ia în considerare, în acest context, capacitatea de intervenţie şi
de reacţie, se adoptă în mod inevitabil o abordare în care sunt avute în vedere toate riscurile, întrucât este probabil ca, din punct de vedere al protecţiei
civile şi al sănătăţii, reacţia să fie aceeaşi, indiferent dacă incidentul cu matemai, 2011
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riale CBRN s-a produs accidental sau intenţionat, dacă este cauzat sau nu de
către om. Prin urmare, pachetul de politică UE în domeniul materialelor
CBRN se bazează, în esenţă, pe o abordare în care se ţine seama de toate riscurile, dar se pune un accent major pe combaterea ameninţărilor teroriste, în
special prin acţiuni preventive.
Obiectivul general al noii politici propuse în domeniul CBRN este de a
diminua riscurile de incidente în domeniul CBRN şi daunele produse de astfel de incidente, ale căror victime sunt cetăţenii Uniunii Europene, prin instituirea unui plan coerent şi de priorităţi al Uniunii Europene în domeniul
CBRN, la care să participe toţi factorii interesaţi, inclusiv reprezentanţii
industriei. Se va avea în vedere asigurarea coerenţei şi a complementarităţii
cu instrumentele comunitare relevante, al căror obiectiv este de a reduce riscurile CBRN şi de a spori capacitatea de intervenţie în afara spaţiului UE, dar
şi cu dispoziţiile relevante din Tratatul Euratom şi din legislaţia secundară.
Acest obiectiv va fi atins prin concentrarea eforturilor şi resurselor asupra reducerii la minim a posibilităţii de a se produce incidente CBRN, precum
şi asupra limitării consecinţelor acestora, în cazul în care s-ar produce astfel
de incidente. Unele dintre măsurile de bază pentru atingerea acestor obiective sunt următoarele:
• Punerea în aplicare a unei abordări axate pe risc cu privire la securitatea CBRN în Uniunea Europeană. Acest lucru presupune valorificarea datelor
rezultate din evaluarea riscului, în vederea stabilirii unei priorităţi privind
măsurile de securitate;
• Măsuri de natură să asigure o bună protecţie a materialelor CBRN, precum şi limitarea unei eventuale utilizări a materialelor respective în alte scopuri decât în cele prevăzute;
• Intensificarea schimbului de informaţii între statele membre cu privire
la problemele de securitate în domeniul CBRN, în vederea unei reacţii mai
rapide la ameninţările iminente;
• Îmbunătăţirea, din punct de vedere al concepţiei şi utilizării, a sistemelor de detecţie în cadrul UE;
• Asigurarea instrumentelor necesare pe care autorităţile de intervenţie să
le poată utiliza pentru salvarea vieţilor şi limitarea pagubelor cauzate bunurilor proprii în urma producerii unor incidente în domeniul CBRN.
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin punerea în practică a celor 133 de
măsuri descrise în Planul de acţiune al UE în domeniul CBRN, care face parte
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din actualul pachet de politică.
Planul de acţiune al UE în domeniul CBRN nu constituie un instrument
juridic. Prin urmare, consecinţele juridice şi bugetare imediate pentru UE pot
deriva numai din eventualele instrumente juridice viitoare de punere în aplicare a Planului de acţiune, care ar face obiectul unei evaluări prealabile separate a impactului, inclusiv evaluarea impactului acestora asupra sectoarelor
economice şi a mediilor de cercetare, monitorizarea sistematică şi riguroasă
pentru a se asigura compatibilitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene.
Planul de acţiune prevede trei domenii principale de asigurare a securităţii în domeniul CBRN, astfel:
• Prevenirea – măsuri de natură să asigure că accesul neautorizat la materialele CBRN vizate este extrem de dificil;
• Detectarea – asigurarea capacităţii de detectare a materialelor CBRN,
în vederea prevenirii şi intervenţiei în caz de incidente cu materiale CBRN;
• Pregătirea pentru intervenţie şi reacţie – capacitatea de a contracara în
mod eficient incidentele în care sunt folosite materiale CBRN, precum şi
capacitatea de redresare în cel mai scurt timp.
Aceste trei domenii de acţiune sunt susţinute printr-o serie de măsuri orizontale, aplicabile, în ansamblu, tuturor acţiunilor din domeniul CBRN.
Măsurile preventive reprezintă aspectul-cheie al activităţii desfăşurate
în cadrul Planului de acţiune în domeniul CBRN. Acest lucru presupune ca
eforturile să se concentreze, pe baza unor procese bine fundamentate de evaluare a riscului, asupra unui număr restrâns de aspecte vulnerabile care ar
putea fi exploatate în scopuri criminale. În consecinţă, stabilirea unor priorităţi privind materialele CBRN cu grad de risc major ar trebui să constituie una
dintre primele activităţi care ar trebui întreprinse în cadrul Planului de acţiune în domeniul CBRN, pe baza unei evaluări detaliate a riscului. Aceasta va
fi o condiţie preliminară pentru multe măsuri ulterioare care vizează în mod
expres materialele CBRN cu grad major de risc.
Acţiunile ulterioare se vor concentra asupra securităţii materialelor şi
echipamentelor CBRN, controlului asupra materialelor CBRN, dezvoltării la
nivelul personalului a unei culturi în materie de înaltă securitate, consolidării
sistemului de identificare a tranzacţiilor şi comportamentelor suspecte legate
de materialele CBRN cu grad major de risc, îmbunătăţirii securităţii transportului, a schimbului de informaţii, a regimurilor de import şi export, precum şi
asupra acţiunilor de consolidare a cooperării în domeniul securităţii materia-
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lelor nucleare.
Capacitatea de detectare constituie un element suplimentar indispensabil al prevenirii. De asemenea, detectarea este esenţială pentru asigurarea unei
reacţii adecvate în cazul unui incident cu materiale CBRN, întrucât fără detectare este imposibil să se stabilească materialele care au fost utilizate în incidentul respectiv. Într-o Uniune Europeană fără frontiere interne, sistemele de
detectare ar trebui instalate şi utilizate atât la frontierele externe, cât şi în interiorul fiecărui stat membru. Un sistem de detectare corespunzător şi imediat
poate salva mii de vieţi şi poate oferi cadrul necesar pentru o reacţie adecvată.
La nivelul Uniunii Europene, eforturile privind utilizarea echipamentelor de detectare a materialelor CBRN se vor axa pe instituirea unor norme
minime de detectare care vor fi aplicate în toată Uniunea Europeană, stabilirea de scheme de testare, verificare şi certificare privind detectarea CBRN
şi îmbunătăţirea schimbului de bune practici în domeniul detectării materialelor CBRN.
Referitor la Pregătirea pentru intervenţie şi reacţie, vor fi întreprinse,
în continuare, activităţi pentru consolidarea măsurilor existente, în special cu
privire la incidente criminale în care sunt utilizate materiale CBRN. Se va
acorda o atenţie specială planificării în situaţii de urgenţă în domeniul CBRN,
consolidării capacităţii de intervenţie prin măsuri de combatere, intensificării
fluxurilor de informaţii, dezvoltării unor instrumente de modelare, precum şi
ameliorării capacităţii de investigaţie criminalistică.
Acţiunile orizontale prevăzute de Planul de acţiune în domeniul CBRN
se axează pe cooperarea internaţională, comunicarea cu publicul, instrumentele de informare, pregătirea profesională, securitatea personalului, cercetarea
şi incriminarea actelor comise cu materiale CBRN.
Principalele instrumente financiare de care dispune Comisia pentru a
sprijini punerea în aplicare a pachetului de politică actuală sunt programele
financiare existente, în special programul specific privind „Prevenirea, pregătirea pentru intervenţie şi gestionarea consecinţelor actelor de terorism şi a
altor riscuri în materie de securitate”, precum şi programul specific privind
„Prevenirea şi combaterea criminalităţii”. Aceste programe specifice se vor
desfăşura până în decembrie 2013. Programele anuale de lucru ale celor două
programe financiare vor menţiona sumele disponibile pentru punerea în execuţie a pachetului actual de politică. Se prevede ca în perioada 2010 – 2013
să se aloce fonduri în valoare maximă de 100 de milioane EUR pentru spriji-
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nirea punerii în aplicare a Planului de acţiune în domeniul CBRN.
La punerea în aplicare a Planului de acţiune în domeniul CBRN vor contribui, de asemenea, fondurile provenite din următoarele programe şi instrumente:
Instrumentul pentru protecţie civilă prevede finanţare pentru „sprijinirea şi suplimentarea eforturilor statelor membre în ceea ce priveşte protecţia populaţiei, în primul rând, dar şi a mediului şi a proprietăţii, inclusiv a
patrimoniului cultural, în eventualitatea unor calamităţi naturale sau create de
om, acte de terorism şi accidente tehnologice, radiologice sau de mediu, precum şi pentru promovarea cooperării consolidate între statele membre în
domeniul protecţiei civile”. Acest instrument este în vigoare, de asemenea,
până la 31 decembrie 2013.
În domeniul cercetării, cel de al şaptelea program-cadru de cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative, în special partea care
se referă la cercetarea în materie de securitate, oferă oportunităţi de finanţare
semnificative pentru domeniile de cercetare prevăzute ca priorităţi în Planul
de acţiune al UE în domeniul CBRN. Rezultatele în domeniul CBRN (detectare, gestionarea crizei) din prima cerere de propuneri sunt puse deja la dispoziţie, în mod gradual. Ca şi în cazul celorlalte programe menţionate, acest program-cadru se desfăşoară până la 31 decembrie 2013. Ca urmare a activităţii
Forumului european pentru cercetare şi inovare în domeniul securităţii
(ESRIF), se vor primi informaţii cu privire la priorităţile cercetării în domeniul securităţii; raportul forumului va include exemple referitoare la viitoarele ameninţări legate de utilizarea materialelor CBRN, precum şi la eforturile
în domeniul cercetării şi inovării considerate a fi necesare pentru contracararea acestora.
Programul UE pentru perioada 2008 – 2013 privind securitatea
sanitară va continua să susţină activitatea Comitetului pentru securitate sanitară, precum şi acţiunile de sprijin privind capacitatea de intervenţie şi reacţie
la ameninţarea pe care utilizarea materialelor CBRN o reprezintă pentru sănătatea publică.
În fine, Comisia a propus, pentru cazurile în care se produce un incident
CBRN, extinderea ariei de cuprindere a actualului Fond de solidaritate al
Uniunii Europene în vederea utilizării acestuia pentru ajutorarea statelor
membre afectate (statului membru afectat), astfel încât acestea să poată face
faţă consecinţelor acestor incidente.
Una dintre modalităţile specifice de utilizare a fondurilor disponibile
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pentru punerea în aplicare a Planului de acţiune în domeniul CBRN ar putea
fi acordarea de granturi unui singur stat membru sau unui grup de state membre, astfel încât acestea să poată institui şi pune în aplicare acţiuni specifice.
În mod normal, acest concept poate fi pus în practică numai dacă acesta respectă competenţele care le revin statelor membre şi Comisiei, şi numai în conformitate cu normele financiare aplicabile.
Planul de acţiune al UE în domeniul CBRN va fi revizuit în 2013.
Această perioadă ar trebui să fie suficient de mare pentru a se obţine progrese semnificative şi să se respecte calendarul prevăzut de programele financiare care stau la baza punerii acestuia în aplicare.

CONCLUZII
Menţinerea zonelor de instabilitate, proliferarea ADM CBRN, a tehnologiilor tot mai sofisticate, determină apariţia unor noi forme de ameninţare în
care folosirea agenţilor toxici de luptă, substanţelor radioactive sau agenţilor
biologici cu diferite mijloace sau dispozitive, militare sau improvizate şi evenimentele ce se pot produce ca urmare a acţiunii umane ostile, necontrolate
sau accidentale asupra instalaţiilor cu risc CBRN pot determina contaminarea,
pe diferite perioade de timp, a unor zone/suprafeţe de teren cu valori variabile şi consecinţe deosebit de grave asupra vieţii şi a mediului. Această formă
de ameninţare determină o viziune nouă asupra evaluării riscurilor, consecinţelor şi efectelor de masă ce pot fi produse, a asigurării operaţiilor, protecţiei
forţelor şi desfăşurării activităţilor de către populaţia civilă în condiţii de ameninţare/nesiguranţă sau a producerii/existenţei unor zone/suprafeţe mari de
contaminare chimică, biologică, radiologică sau nucleară.
Proliferarea ADM CBRN reprezintă o serioasă ameninţare în cadrul
spectrului operaţional, începând cu proiecţia, apoi desfăşurarea forţelor şi terminând cu stabilizarea şi impunerea păcii. Riscurile CBRN tind să crească în
complexitate, iar disponibilitatea capabilităţii de apărare în această direcţie
poate fi considerată un factor vital şi în apărarea împotriva terorismului.
Pentru a putea acţiona eficient atât astăzi, cât şi în viitor, apărarea CBRN trebuie să se modernizeze şi să se adapteze potrivit noilor misiuni, capacităţi şi
structuri instituţionale ale Alianţei nord-atlantice şi Uniunii Europene.
În acelaşi timp, din perspectiva Uniunii Europene trebuie să menţionăm
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că proliferarea armelor de distrugere în masă (WMD) şi a mijloacelor purtătoare precum rachetele balistice este o ameninţare crescândă la adresa păcii şi
securităţii internaţionale. În vreme ce tratatele internaţionale şi aranjamentele
de control al exporturilor au încetinit diseminarea armelor de distrugere în
masă şi a sistemelor purtătoare, unele state au căutat sau caută să-şi dezvolte
astfel de arme. Riscul ca teroriştii să dobândească materiale chimice, biologice, radiologice sau fisionabile şi mijloacele lor purtătoare adaugă o dimensiune critică acestei ameninţări.
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Experienţa acumulată
în urma campaniei
din Irak
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Abstract
Joint Operational Headquarters have gained a precious experience in conducting Romanian detachments deployed abroad for participating in peace support operations. Therefore, experience gained
in this kind of operations represents main source of lessons learned.
Between 2003 and 2009 a large number of structures were
deployed in Iraq, such as: infantry battalions, staff officers, engineers,
intelligence, Military Police, Chemical, Biological, Radiological or
Nuclear structures, medical or national support elements, and were
generally used in “non-article 5 crises responses” operations, as part
of Multinational Coalition Forces. Joint Operational Headquarters
had the operational command of these structures and delegated the
operational control to the commanders in the theatre of operation,
using the authority transfers.
During 3 months (between June and August 2009) Lessons
learned Cell, within J 5 branch, gathered and analyzed data and information from about 80 files, with periodic reports from 45 structures,
debated these identified lessons with our specialists in Lessons Learn
Team meeting and obtained this article, named „Experience gained in
Iraq campaign”.
* Divizia 2 Infanterie, Buzău
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Experienţa acumulată în urma campaniei din Irak
Lessons learned gathered from this theatre of operations
contributed to the improvement of forces training process and consequently, to the improvement of mission accomplishment, as well as to
the increasing of military cohesion, commitment and trust of troops in
their commanders and to the improvement of Sop’s, doctrines and
manuals.
Cuvinte-cheie: mediul de securitate, de lecţii învăţate.

mediul de securitate care în prezent se schimbă rapid, capacitatea de a identifica şi implementa rapid îmbunătăţirile are o
importanţă deosebită pentru Armata României în ceea ce priveşte îndeplinirea
misiunilor ce-i revin. Realizarea concordanţei între realitatea teatrului de operaţii şi nevoile de înzestrare şi instruire a armatei a fost posibilă şi prin intermediul procesului de lecţii învăţate.
Acest proces presupune adăugarea experienţei acumulate la cunoştinţele
deja existente, mai exact, conservarea practicilor bune şi corectarea permanentă a deficienţelor sau disfuncţiilor. Identificarea modalităţilor de soluţionare a depins atât de aspecte legate direct de misiuni (operaţionale, de instruire,
dotare, moduri de acţiune), cât şi de aspecte legate de sprijinul real al acestora (transport, hrănire, echipare, cazare etc.).
Pentru ca sistemul de lecţii învăţate să poată fi aplicat unitar precum şi
pentru a stabili clar responsabilităţile tuturor structurilor implicate, au fost elaborate la nivelul Statului Major General şi implementate în toate structurile
subordonate, Concepţia de lecţii învăţate în Armata României şi Metodologia
elaborării lecţiilor învăţate în Armata României.
Colectarea, centralizarea şi sintetizarea datelor/observaţiilor/lecţiilor
identificate de către contingentele româneşti, aflate pentru o perioadă limitată, sub comanda Comandamentului operaţional întrunit (actual – Centrul de
conducere operaţională), a oferit posibilitatea documentării, analizei şi posibilităţii de a face propuneri de îmbunătăţire a doctrinelor, manualelor, instrucţiunilor, procedurilor de lucru sau de instruire, de a elabora o serie de documente ajutătoare (ghidul activităţilor ce se execută la recunoaşteri, instrucţiuni privind evaluarea structurilor ce participă la misiuni, instrucţiuni privind
procedurile acţionale în cazul rănirii militarilor în teatrul de operaţii, etc.),
precum şi de a completa baza electronică de date cu lecţii învăţate/identificate afişată pe portalul Statului Major General.

În
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Diversitatea şi complexitatea problemelor întâlnite în teatrul de operaţii
Irak a necesitat o selecţionare şi o pregătire susţinută a personalului cu responsabilităţi în domeniul lecţiilor învăţate (atât din cadrul contingentelor care
au executat misiuni cât şi din cadrul structurilor special destinate – compartimente/birouri de lecţii învăţate), prin intermediul convocărilor, simpozioanelor, atelierelor de lucru şi editarea de culegeri de specialitate.
Activităţile specifice pentru implementarea lecţiilor identificate s-au
materializat în colectarea datelor/observaţiilor/problemelor constatate în teatrul de operaţii şi înaintarea lor, prin rapoartele zilnice, săptămânale sau postmisiune, la Comandamentul operaţional întrunit. Paşii următori s-au concretizat prin analizarea datelor primite, stabilirea structurilor responsabile şi a
modalităţilor prin care acestea pot fi corectate şi/sau însuşite/eliminate.
Cele mai relevante lecţii identificate pe parcursul misiunilor executate de
către contingentele romaneşti în teatrul de operaţii Irak sunt prezentate pe
domenii în continuare.

Domeniul Resurse Umane
În domeniul resurselor umane, aspectele importante sesizate au vizat
selecţia, calificarea şi încadrarea cu personal a contingentelor, precum şi
modul în care statele de organizare au răspuns cerinţelor specifice îndeplinirii misiunii din teatrul de operaţii.
Astfel, comandamentul a trebuit să găsească soluţii la problema adaptării/reproiectării/ corelării statelor de organizare cu cerinţele operaţionale şi cu
misiunile nou apărute. În acest sens, a apărut frecvent necesitatea înlocuirii
unor funcţii cu altele, reconfigurării elementului CIMIC (CIVIL-MILITARY
CO-OPERATION), evitării cumulului de funcţii, creşterii ponderii numerice
a unor funcţii pentru îndeplinirea în bune condiţii a noilor sarcini şi misiuni.
Astfel, pentru realizarea unei legături constante cu componenta civilă sa impus constituirea unui compartiment CIMIC încadrat cu cel puţin trei
cadre (doi ofiţeri şi un subofiţer) în cadrul contingentelor de tip batalion,
structură care să poată asigura lărgirea orizontului acţional (colaborarea cu
liderii locali, distribuirea ajutoarelor umanitare, demararea şi susţinerea proiectelor de reconstrucţie facilităţi etc.). Acest deziderat a fost parţial realizat
abia în anul 2008, prin adăugarea unei funcţii de subofiţer, ultima structură
care a desfăşurat misiuni în acest teatru de operaţii (detaşamentul de instrui-
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re) beneficiind de un pluton CIMIC, având ca misiune de bază sprijinul autorităţilor locale.
Cerinţele de interoperabilitate au pus accent deosebit pe nivelul de competenţă lingvistică, în special pe abilitatea personalului de a utiliza fluent
limba engleză, dar şi pe cunoaşterea unor noţiuni minime din limba militarilor cu care s-a intrat în contact în zona de operaţii, precum şi a localnicilor.
A fost necesară modificarea/completarea instrucţiunilor privitoare la
acordarea distincţiilor sau recompenselor pentru merite deosebite în executarea misiunilor în teatrele de operaţii, precum şi a celor referitoare la echivalarea diferitelor cursuri de carieră, cu participarea la misiuni în afara teritoriului statului român.
Relaţia comandant–subordonaţi bazată pe încredere, corectitudine, respect şi apreciere reciprocă a contribuit la un răspuns exemplar din partea militarilor, aceştia dând dovadă de profesionalism, stăpânire de sine şi responsabilitate. Totodată, experienţele întâmpinate (incidente, atacuri, accidente etc.)
au contribuit la creşterea coeziunii la nivel microgrup, cu implicaţii directe
asupra executării ulterioare a misiunilor.
Problemele de adaptare psihosociale ale militarilor datorate cumulului de
factori stresori (condiţii geo-climatice, gradul ridicat de pericol, calitatea şi
operativitatea tehnicii de luptă, separarea temporară de familie, etc.) au condus la o suprasolicitare psihică şi nervoasă. Îndepărtarea factorilor stresori a
fost posibilă prin:
– o pregătire riguroasă înainte de plecarea în misiune, care a necesitat
elaborarea şi punerea în aplicare a Metodologiei de evaluare şi analiză a
moralului militarilor care participă la misiuni în afara teritoriului statului
român;
– unele măsuri luate în perioada desfăşurării misiunii, precum: încurajarea atitudinii altruiste, monitorizarea şi asigurarea consultanţei de către personalul de specialitate, asigurarea legăturii cu familia etc.;
– serviciul religios şi convorbirile de suflet, care au dat un suport valoros oamenilor în uniformă (constând în liniştirea conştiinţei, speranţa în ziua
reîntoarcerii acasă în mijlocul celor dragi, îmbunătăţirea climatului de muncă,
stoparea unor tensiuni psihologice provocate de factori interni şi externi).
În urma întâlnirii unor multitudini de probleme sociale, a fost necesară
modificarea actelor normative în vigoare, în sensul simplificării procedurii de
repatriere/înlocuire a militarilor care, în situaţii deosebite (cazuri de deces în
familie, probleme medicale grave etc.), nu mai pot participa la executarea
misiunii.
mai, 2011
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Alături de celelalte probleme, s-a impus valorificarea experienţei subofiţerilor consilieri ai comandatului, dobândită în teatrul de operaţii, ca şi contribuţie la crearea premiselor de dezvoltare a coeziunii contingentelor. De aceea,
este necesar ca în rapoartele înaintate din teatrele de operaţii să fie cuprinse şi
activităţile specifice acestora, din care să reiasă importanţa şi sprijinul pe care
ei îl pot asigura comandantului în conducerea subunităţii.

Domeniul Informaţii
Caracterul multinaţional al operaţiilor şi condiţiile războiului modern au
creat dificultăţi în obţinerea şi mai ales diseminarea în timp util a informaţiilor specifice. Operaţiile de culegere a informaţiilor s-au realizat prin utilizarea personalului din cadrul compartimentului S2 Informaţii, a grupurilor şi
grupelor de cercetare din cadrul plutonului de cercetare al companiei de stat
major. Ca o trăsătură comună tuturor contingentelor, datorită numărului redus
de forţe şi mijloace de specialitate avute la dispoziţie, şeful S2 a organizat elementele de cercetare în elemente acţionale după cum urmează: unele au fost
constituite din grupurile de cercetare, iar celelalte prin cumularea grupei de
cercetare cu grupa de cercetare de geniu, grupa de cercetare NBC şi grupa de
decontaminare a personalului.
Structurile S.2–Informaţii din organica batalioanelor, constituite dintr-un
număr redus de personal, au întocmit informările privind situaţia generală şi
particulară de securitate din zona de responsabilitate, privind riscurile şi ameninţările la adresa contingentului românesc, îndeplinindu-şi misiunile ce le-au
revenit, conform domeniilor de competenţă, însă nu au fost în măsură să acopere toate domeniile Intelligence (RE, HUMINT, CI etc.), cu rol deosebit în
sprijinul cu informaţii pentru planificarea şi conducerea acţiunilor.
Toate subunităţile batalioanelor româneşti dislocate în Irak au executat
acţiuni de culegere de informaţii pe tipul executării misiunilor în afara bazei,
evidenţiind necesitatea intensificării numărului de şedinţe de pregătire a
comandanţilor de plutoane pe linia culegerii de informaţii.
De asemenea, activitatea de planificare, culegere şi procesare a informaţiilor a fost îngreunată de:
– neprevederea în statul de organizare a batalioanelor a unor structuri
specializate în culegerea informaţiilor, altele decât cele obţinute de structurile de cercetare;
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– lipsa echipamentelor specifice performante de colectare a informaţiilor
(aparate foto, video, reportofoane etc. Aceste echipamente sunt necesare pentru înregistrarea pe timpul desfăşurării diferitelor tipuri de misiuni a tuturor
informaţiilor care fac obiectul unor produse informative ulterioare);
– deficienţe pe linia dotării cu aparatură de vedere şi de tragere pe timp
de noapte şi asigurării cu surse de energie corespunzătoare pentru acestea;
– lipsa SIC dotate cu programe de vizualizare a hărţilor;
– lipsa fondurilor băneşti (operative) pentru procurarea de informaţii
foarte importante de la diferite surse cu acces la informaţii;
– numărul redus şi calitatea interpreţilor puşi la dispoziţie; această deficienţă a îngreunat menţinerea contactelor cu localnicii şi obţinerea de informaţii (uneori, comunicarea română-arabă ar fi permis o transmitere mai consistentă a informaţiilor decât comunicarea română-engleză/engleză-arabă).
Parte din informaţiile puse la dispoziţia contingentelor dislocate în teatrul de operaţii au provenit de la autorităţile naţionale cu responsabilităţi în
domeniu (RONIC/DIM). Acestea au diseminat produse informative oportune,
necesare în cadrul procesului de luare a deciziilor. Detaşamentul UAV
(Unmanned Aerial vehicle) a sprijinit structurile de comandă aliate prin asigurarea operativă de produse informative în domeniul IMINT.

Domeniul Operaţii
a. Pregătirea pentru misiune
Desfăşurarea misiunilor în condiţii geo-climatice şi militare deosebit de
dure au constituit teste de anduranţă pentru personalul participant şi a pus în
evidenţă necesitatea unei pregătiri riguroase înainte de plecarea în misiune.
Pentru asigurarea unui cadru de instruire adecvat, a apărut necesitatea:
– elaborării de către Comandamentul operaţional întrunit a Cerinţelor
operaţionale privind pregătirea contingentului;
– adăugării unor noi cursuri de pregătire (EOD, cercetare, observatori
înaintaţi, sanitari etc.);
– executării cu simţ de răspundere a recunoaşterilor pentru identificarea
tuturor problemelor de suport logistic şi de susţinere;
– întocmirii de SOP-uri pe domenii, compatibile cu cele din teatrul de
operaţii şi care să răspundă nevoilor operaţionale şi administrative ale contingentelor naţionale participante la misiuni;
mai, 2011
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– întocmirii regulilor de angajare şi documentare privind teatrul de operaţii Irak (referitoare la mediul de securitate, forţele dislocate, insurgenţi,
populaţia civilă, climă etc.).
Activitatea de evaluare finală a structurilor nominalizate pentru a fi
dislocate în teatrul de operaţii din Irak a fost organizată şi executată de către
comisiile constituite la nivelul Comandamentului operaţional întrunit, fiind
supusă unui proces continuu de modificare, adaptare şi îmbunătăţire a sistemului de indicatori şi a criteriilor de evaluare. În acest sens s-a elaborat şi
implementat Instrucţiunea privind evaluarea capacităţii structurale şi acţionale a detaşamentelor din forţele terestre participante la misiuni în afara teritoriului statului român, document care reuşeşte să acopere identificarea elementelor esenţiale care concură la îndeplinirea mandatului, particularizarea unor
aspecte specifice din domeniile operaţii reale şi administrative, precum şi surprinderea unor elemente de detaliu necesare analizei situaţiei de stare şi a
nivelului de pregătire a structurilor care participă la misiuni în teatrul de operaţii.
b. Conducerea operaţională
Datorită delimitărilor conceptuale nu foarte clare privind aranjamentele
de comandă (atributul generic de conducere operaţională substituie termenii
de comandă operaţională sau control operaţional), s-a impus definirea cât mai
explicită a atribuţiilor comandanţilor de pe lanţul de comandă, atât pe timpul
pregătirii detaşamentelor, cât şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de
operaţii.
Continuitatea conducerii acţiunilor, în timp real, a elementelor de dispozitiv ale structurilor care au executat acţiuni în zonele de responsabilitate a
presupus, atât conceptual cât şi fizic, constituirea şi adaptarea TOC (Centrul
de Operaţii Tactic) la nivel contingent de tip batalion, atât prin încadrarea cu
personal a unei astfel de entităţi distincte din compunerea compartimentului
operaţii, cât şi prin îmbunătăţirea suportului tehnic (sistemul de comunicaţii
şi informatică) necesar îndeplinirii atribuţiilor specifice. Fiind o structură flexibilă, în funcţie de modificările care au apărut în sarcinile de îndeplinit,
aceasta a putut răspunde noilor cerinţe specifice misiunii.
c. Executarea misiunilor
Tipologia misiunilor din teatrul de operaţii Irak a făcut parte din gama
operaţiilor în sprijinul păcii, sub comanda Coaliţiei multinaţionale.
Principalele sarcini executate de militarii români în teatrul de operaţii
Irak au constat în acţiuni decisive, de modelare şi sprijin (patrulare, escorte
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convoi, securitatea zonei de dispunere, control trafic, sprijinul populaţiei civile şi instruire). Iniţial, pentru executarea misiunilor au fost utilizate doar subunităţile dispuse pe mijloace blindate, ulterior fiind necesară îmbunătăţirea
capabilităţilor structural-acţionale, prin asigurarea cu blindate de gabarit mic,
cu mobilitate sporită, cu mare putere de foc şi cu echipamente de protecţie
performante.
De asemenea, existenţa şi aplicarea unor proceduri standard în domeniul
asigurării protecţiei Forţei, precum şi dotarea cu materiale pentru evitarea fratricidului, au reprezentat elemente esenţiale pe timpul îndeplinirii misiunilor.
Condiţiile specifice de desfăşurare a operaţiilor au impus ca militarii care
execută misiuni de pază în puncte de control să fie dotaţi şi cu alte tipuri de
armament, precum şi cu o rezervă de muniţie de 10% faţă de prevederi, ca
urmare a ritmului susţinut al ducerii acţiunilor de luptă. Pentru creşterea capacităţii de ducere a luptei în condiţii de vizibilitate redusă s-a impus dotarea
armamentului cu aparate de vedere şi ochire pe timp de noapte, utilizarea sistemelor de navigaţie prin satelit (GPS) pentru orientarea şi executarea în siguranţă a deplasărilor.
În vederea executării tragerilor cu muniţie de iluminare, utilizarea unităţilor GPS, atât pentru navigarea către poziţiile de tragere, cât şi pentru determinarea coordonatelor punctelor de ochire de bază şi de rezervă, în conjuncţie cu folosirea calculatoarelor electronice „de buzunar” pentru determinarea
elementelor de tragere, a permis executarea manevrei de material şi deschiderea focului în timp util.
Periodic, au fost actualizate SOP-urile (Standard Operating Procedures)
specifice planificării, conducerii şi desfăşurării acţiunilor militare (patrulare,
escorte convoi, pază, securizare etc.), în conformitate cu manualele, procedurile de stat major NATO standardizate, cu realităţile din teatrul de operaţii şi
cu lecţiile învăţate şi transmise de la un contingent la altul.
Pe măsura creşterii numărului misiunilor de patrulare, a fost necesară
corelarea numărului interpreţilor angajaţi cu necesităţile determinate de
misiunile executate şi selecţia riguroasă a acestora, în sensul cunoaşterii tuturor dialectelor, a terminologiei militare specifice şi a nedistorsionării informaţiilor ce trebuiau transmise.
Disfuncţiile identificate în cadrul domeniului CIMIC au fost generate de
lipsa posibilităţilor de sprijin din ţară a acţiunilor din teatrul de operaţii, în
toată complexitatea lor: asigurarea de fonduri pentru derularea de proiecte,
asigurarea cu ajutoare umanitare, stabilirea unor conexiuni cu diferite elemenmai, 2011
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te cu potenţial de sprijin în multiple domenii de expertiză, realizarea unor
schimburi de experienţă cu structuri CIMIC similare ale altor state etc.
Lipsa unui feedback naţional activ nu a permis lărgirea orizontului acţional al unităţilor în vederea realizării unei legături constante cu componenta
civilă. De asemenea, s-a pus problema integrării studiului specialităţii CIMIC
în Academiile categoriilor de forţe ale armatei, cât şi a unei continuităţi în
carieră pentru personalul care încadrează funcţii de profil. Concluzionând,
problemele CIMIC-ului românesc sunt nu atât de ordin legislativ şi doctrinar,
cât, îndeosebi de ordin structural, organizatoric şi legate de susţinerea financiară a domeniului.

Domeniul Logistic
a. Aprovizionarea tehnico-materială
În vederea perfecţionării activităţii de susţinere logistică a detaşamentelor dislocate în teatrele de operaţii s-a impus exercitarea efortului de asigurare logistică de către o singură structură, atât pe timpul pregătirii, cât şi pe timpul executării misiunii.
Astfel, a apărut necesitatea constituirii şi intrării în funcţiune a
Elementului de Sprijin Naţional (ENS). La sfârşitul anului 2003 a fost emisă
dispoziţia privind „Organizarea şi funcţionarea Compartimentului
Reprezentantului Naţional Superior şi a Elementului de Sprijin Naţional pentru teatrele de operaţii în care România are forţe″.
Introducerea ENS a fost un moment benefic, întrucât a fost mutat centrul
de greutate al susţinerii logistice din responsabilitatea comandanţilor de contingente, creându-se condiţii pentru concentrarea acestora pe îndeplinirea în
cele mai bune condiţii a misiunilor încredinţate.
De asemenea, s-a dovedit importantă stabilirea şi asigurarea necesarului
real de mijloace materiale şi financiare, pornind de la anticiparea consumurilor şi identificarea nevoilor de aprovizionare, pe baza experienţei acumulate
şi a condiţiilor concrete din teatrul de operaţii. A fost necesară crearea unui
stoc tampon de materiale de toate categoriile (ansambluri, subansambluri cu
o frecvenţă mai mare în rulaj), într-o zonă de tranzit din care, la nevoie, să
poată fi transportate în teatrul de operaţii, ca o soluţie pentru scurtarea circuitului de procurare şi asigurare a acestor materiale.
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b. Mentenanţa tehnicii
Funcţionarea tehnicii din dotarea contingentelor a fost un factor decisiv
al reuşitei fiecărei misiuni. Astfel, în cadrul pregătirii logistice a fost nevoie
să se găsească soluţii la:
– adaptarea motoarelor tehnicii şi pregătirea acestora pentru folosirea
carburantului unic NATO;
– degradarea prematură a unor piese, subansamble, lubrifianţi, anvelope,
baterii de acumulatori, datorită condiţiilor climatice şi a numărului mare de
ore de exploatare;
– mentenanţa tehnicii în condiţii de praf, soare, vânt, cu depăşirea normelor aferente fiecărui tip de reparaţii;
– dotarea tehnicii cu: sisteme de protecţie suplimentară, sisteme de răcire, roţi de rezervă şi sisteme de prindere a acestora, dispozitive de prindere a
armamentului etc.
c. Echiparea efectivelor
Pe timpul analizelor periodice efectuate a apărut necesitatea schimbării
formei şi calităţii unor articole de echipament (echipamentul de instrucţie,
vesta antiglonţ, casca kevlar, bocancii, costumul contra intemperiilor) şi,
implicit, modificarea normei unice de echipare a efectivelor prin adaptarea
prevederilor la specificul şi durata misiunilor din zonele cu condiţii climaterice deosebite.
Pe parcursul desfăşurării misiunilor a apărut şi necesitatea îmbunătăţirii/completării normelor de înzestrare cu următoarele tipuri de bunuri: aparate de vedere şi ochire pe timp de noapte, echipament de protecţie împotriva
soarelui şi a prafului, sisteme de orientare prin satelit (GPS), detectoare de
metale sau de substanţe toxice de luptă, aparate de aer condiţionat (pentru corturi/CORIMEC sau tehnică de luptă), materiale pentru evitarea fratricidului,
materiale de reprezentare, truse de prim-ajutor individuale etc.
d. Cazarea şi condiţiile de recuperare
Cazarea militarilor a fost organizată iniţial în corturi de comandament,
improprii pe timp călduros sau ploios. Ulterior, cazarea a fost organizată în
containere tip CORIMEC, dotate cu instalaţii de aer condiţionat, fiind asigurate condiţii optime de trai pentru acest teatru de operaţii. În condiţii improprii s-au efectuat iniţial şi îmbăierea personalului şi spălarea lenjeriei, fiind
necesar un număr mai mare de maşini de spălat precum şi suplimentarea cantităţilor de materiale de întreţinere.
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Moralul militarilor a fost mult îmbunătăţit prin asigurarea condiţiilor
necesare recuperării fizice şi psihice în timpul liber, chiar dacă aceste condiţii au fost oferite, de cele mai multe ori, de partenerii de Coaliţie.
e. Transporturile
Asigurarea unor mijloace de transport rutier care să permită dislocarea şi
susţinerea forţelor în teatrele de operaţii şi care să protejeze corespunzător
personalul şi materialele (prin blindaj uşor şi prin asigurarea unor viteze ridicate de deplasare) a fost deosebit de importantă pentru eficientizarea manevrelor logistice executate în zona de operaţii.
f. Asigurarea medicală
Acordarea unui sprijin medical corespunzător personalului dislocat în
teatrul de operaţii, prin asigurarea unui tratament corespunzător în caz de
îmbolnăvire sau rănire şi prin realizarea unui sistem de evacuare din zona de
operaţii cât mai eficient, au reprezentat priorităţi în activitatea personalului
medical.
Pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate în teatrele de operaţii a
fost necesar să se completeze pregătirea personalului medical cu diferite cursuri în domeniul medicinii de urgenţă şi să se actualizeze şi diferenţieze normele de asigurare cu medicamente şi sanitar-farmaceutice, pe zone climatice,
afecţiuni prevalente şi teatre de operaţii. De asemenea, s-a identificat necesitatea dotării cu mijloace blindate pentru evacuarea medicală şi dotarea corespunzătoare a acestora.
În vederea delimitării clare a responsabilităţilor ce revin diferitelor structuri, Comandamentul operaţional întrunit a elaborat „Instrucţiuni privind procedurile acţionale în situaţia rănirii sau decesului militarilor pe timpul participării la misiuni în afara teritoriului statului român”, care stabilesc principiile generale şi procedurile acţionale care se aplică din momentul rănirii sau
decesului unui militar român, participant la misiuni în afara teritoriului statului român.

Domeniul Comunicaţii
şi Informatică
Stabilirea misiunilor şi cerinţelor de comunicaţii încă din etapa planificării a avut o importanţă deosebită pentru realizarea unui sistem eficient de
comunicaţii şi informatică, atât în privinţa interoperabilităţii cu sistemele eşa-
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lonului superior, cât şi prin asigurarea legăturii operative şi a legăturii sociale. În acest sens, reprezentanţii români implicaţi în negocierea acordurilor tehnice au trebuit să furnizeze un ghid cu cerinţele de comunicaţii şi informatică
pentru modelarea sistemului care a fost utilizat pe timpul activităţilor de pregătire a misiunii.
a. Comunicaţii
Numărul mare al misiunilor executate independent de către structuri cu
efective mici a necesitat dotarea acestora cu aparatură radio/sisteme de navigaţie prin satelit/telefoane mobile, care să realizeze şi să menţină legătura la
distanţe mari. Această legătură s-a realizat prin instalarea pe mijlocul blindat
al comandantului de pluton a unei staţii radio pe unde scurte şi prin folosirea
instalaţiilor de comunicaţie prin satelit fără restricţii, ca al doilea mijloc de
legătură.
S-a propus şi realizat asigurarea aparaturii radio de pe tehnica blindată cu
cască radio model staţie radio Panther 2000 V-PP cu un cablu mai lung, care
să permită ieşirea militarilor pe transportor când este necesar, precum şi montarea a 1-2 difuzoare cu amplificator de audiofrecvenţă alimentat la instalaţia
TAB, pentru a asigura recepţia semnalelor şi ordinelor primite pe timpul executării misiunilor de luptă de către întreg echipajul.
Datorită faptului că aria de acoperire a reţelei GLOBALSTAR nu a asigurat un semnal corespunzător în zonele de operaţii, telefoanele ERICSSON
R-290 nu au fost stabile în funcţionare, transmiterea şi recepţionarea informaţiilor pe timpul misiunilor s-a efectuat uneori cu dificultate. De asemenea,
telefoanele TELIT nu au asigurat inteligibilitatea convorbirilor pe timpul
deplasării, datorită zgomotului din interiorul maşinii blindate şi au impus
oprirea patrulei pe traseu pentru realizarea comunicărilor cu P.C. al batalionului.
La schimbarea acumulatorilor, de foarte multe ori s-au pierdut cheile de
lucru, ceea ce a produs mari neajunsuri în executarea misiunilor în modul de
lucru secretizat. Acest fenomen s-a întâlnit numai la staţiile radio Panther
2000 V var. PP, fabricate după anul 2001, chiar dacă s-a respectat în totalitate algoritmul de schimbare al acumulatorilor de către utilizator. La ieşirea din
TAB-uri, când situaţia a impus ca militarii să sară din acestea, staţiile radio se
zerorizau din cauza conexiunilor slabe dintre acumulatori şi staţii.
Algoritmii de criptare diferiţi ai partenerilor din teatrul de operaţii a
determinat neinteroperabilitatea tehnicii de comunicaţii radio. Inexistenţa
unor algoritmi de criptare şi chei de secretizare comune a îngreunat realizarea
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misiunilor mixte. Deoarece asigurarea materialului criptografic este o problemă naţională, interoperabilitatea se poate asigura prin funcţionarea mijloacelor radio în regim frecvenţă fixă sau prin înţelegeri între parteneri ca unul dintre aceştia să asigure mijloace de comunicaţii pe timpul îndeplinirii misiunilor comune.
Când situaţia/misiunea a impus ieşirea militarilor din TAB, nu s-a mai
putut realiza legătura secretizată între aceştia şi mecanicul conductor. Cheile
de criptare pentru staţiile radio Panther 2000 V instalate pe TAB şi Panther
2000 V-PP sunt diferite. S-a propus utilizarea aceluiaşi set de chei de criptare
pentru staţiile radio Panther 2000 V instalate pe TAB şi Panther 2000 V-PP.
b. Informatică
Volumul de informaţii procesate în sistemele informatice în perioadele
de predare-primire, de întocmire a documentelor de comandă şi control de la
începutul misiunii şi la incidente, este foarte mare, iar timpul dintre primirea
misiunilor şi trecerea la executarea acestora este foarte scurt. S-a propus
modificarea “Normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale de comunicaţii
şi informatică şi război electronic (la pace şi război) nr.S/B-159M/2001”, în
sensul măririi acestora pentru contingentele care acţionează în teatrul de operaţii.
Sistemul de comunicaţii şi informatică al Forţei multinaţionale din care
batalionul românesc a făcut parte nu a asigurat comunicaţii secretizate pentru
conducerea acţiunilor militare, iar batalionul nu a fost conectat la sistemul
INTRANET al brigăzii. Astfel, comunicarea s-a executat prin mijloace neprotejate, care au mărit riscurile la adresa forţelor. De asemenea, s-a mărit timpul
de reacţie, datorită necesităţii existenţei curierilor care au asigurat distribuirea
corespondenţei.
c. Mentenanţa tehnicii de comunicaţii şi informatică
Condiţiile de mediu din Irak şi frecvenţa exploatării mijloacelor de
comunicaţii şi informatică la misiuni de luptă, au condus la o uzură accentuată a acestora într-un timp mult mai scurt decât în condiţii normale de instrucţie, în ţară. În acest sens, s-au aplicat prevederile instrucţiunilor L-5/2005 şi
L5/1 din 2006 privind reducerea cu 50% a duratei de folosinţă a tehnicii de
comunicaţii şi informatică în zone cu climat extrem.
Reparaţiile la tehnica de comunicaţie şi informatică în teatrul de operaţii
nu s-a putut executa cu forţele şi mijloacele batalionului, prevăzute în statul
de organizare. Constituirea unei rezerve de mijloace de comunicaţii, materiale şi componente de 10% - 20%, ar fi o soluţie care să le substituie temporar
pe cele care se defectează.
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Domeniul Relaţii Publice
Pentru promovarea imaginii structurilor Armatei Române care au desfăşurat misiuni în teatrul de operaţii Irak şi pentru realizarea unor filme de
instrucţie, activitatea de obţinere a unor materiale media de calitate a fost
deosebit de importantă. Disfuncţiile apărute în acest domeniu s-au referit la:
– pregătirea personalului specializat, privind situaţia media din teatrul de
operaţii, care nu a avut un caracter organizat şi coerent, în sensul că nu tot personalul-cheie a fost pregătit să facă faţă relaţiilor cu mass-media;
– nu există o normă de asigurare cu materiale de reprezentare şi nici fonduri destinate realizării materialelor personalizate;
– neasigurarea, pentru primele contingente, a unei dotări corespunzătoare pentru ORP (aparat foto, cameră video digitală, Internet etc.);
– neasigurarea militarilor cu materiale tipărite (ziare) din ţară, iar articolele redactate de către reporterii veniţi în teatrul de operaţii nu apăreau şi în
publicaţiile din zonele de reşedinţă ale militarilor.

Domeniul Juridic
În cadrul asistenţei juridice s-a impus cu necesitate valorificarea experienţei acumulate în teatrul de operaţii în domeniul dreptului operaţional, fapt
ce a impus modificări şi completări ale instrucţiunilor, dispoziţiunilor şi SOPurilor specifice. Emiterea la nivelul autorităţilor militare naţionale de precizări, limitări şi restricţii naţionale cu privire la modul de aplicare a regulilor
de angajare a avut ca finalitate protecţia vieţii militarilor români şi implicit
îndeplinirea obligaţiilor la care ţara noastră s-a angajat.
Lecţiile identificate în acest domeniu au mai avut ca subiecte: asigurarea
unui cadru legislativ coerent, acordat realităţilor impuse de conceptul de forţă
expediţionară, pregătirea temeinică a consilierilor juridici înainte de plecarea
în misiune şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de către aceştia pe timpul
misiunii, armonizarea regulamentelor militare şi SOP-urilor cu realitatea teatrelor de operaţii.
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Domeniul Securităţii
Informaţiilor Clasificate
Activitatea privind securitatea informaţiilor clasificate a fost organizată
şi s-a executat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, valorificânduse cu prioritate experienţa pozitivă acumulată în acest domeniu, în teatrele de
operaţii.
Pe timpul pregătirii personalului cu atribuţii în acest domeniu, un accent
deosebit s-a pus pe însuşirea şi punerea în aplicare a cerinţelor impuse pe linia
organizării şi administrării securităţii, pe securitatea personalului, securitatea
fizică, securitatea documentelor naţionale şi NATO/Coaliţie clasificate, respectiv INFOSEC. Trebuie menţionat faptul că nu au fost identificate probleme care să afecteze securitatea informaţiilor naţionale şi NATO/Coaliţie clasificate.
În acest domeniu, principalele probleme semnalate ca lecţii identificate
au constat în:
– revederea şi concretizarea responsabilităţilor (atribuţiilor) în fişele posturilor, pentru personalul nominalizat în cadrul structurii de securitate;
– viabilitatea stabilirii şi nominalizării în ordinul de zi a zonelor de securitate;
– completarea registrelor de evidenţă a certificatelor de securitate/autorizaţii de acces la informaţii clasificate (documente naţionale);
– verificarea şi efectuarea marcajului de secretizare exterioară a mediilor
de stocare a informaţiilor clasificate;
– punerea de acord a prevederilor regulamentelor de ordine interioară cu
cele stabilite prin documentele de conducere specifice domeniului, cu accent
pe regulile stabilite pentru acces, circulaţie şi ordine interioară în zonele de
securitate, respectarea principiului „need to know”, întrebuinţarea (interdicţia) telefoanelor mobile şi a celorlalte mijloace tehnice cu posibilităţi de stocare, procesare şi transmitere a informaţiilor etc.;
– adaptarea şi completarea atribuţiilor structurilor, cu măsuri şi activităţi
concrete, armonizat cu SOP din bază, impuse de partener;
– gestionarea corespunzătoare a documentelor clasificate care aparţin
NATO/Coaliţiei;
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– executarea activităţilor de control planificate, precum şi a celor inopinate;
– executarea cu întreg personalul a activităţilor de pregătire (prelucrare)
în domeniu.
Se poate aprecia că întregul set de activităţi organizate şi executate în
domeniu, pe timpul îndeplinirii misiunilor în campania din IRAK, au urmărit
şi asigurat, în general, prevenirea, contracararea şi minimizarea oricăror riscuri de securitate.

Concluzii
Analizarea datelor şi informaţiilor colectate în vederea elaborării lecţiilor învăţate a permis Comandamentului operaţional întrunit, printr-o abordare realistă şi pragmatică, să identifice soluţii în timp real pentru o serie de probleme identificate în teatrul de operaţii Irak.
Comandamentul operaţional întrunit a realizat capacitatea acţională pentru sprijinul comandantului în exercitarea comenzii operaţionale asupra forţelor participante la misiuni în teatrul de operaţii şi a asigurat, în condiţii optime, gestionarea tuturor situaţiilor, într-o continuă cooperare cu direcţiile din
Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei,
direcţiile centrale din Ministerul Apărării Naţionale, Comandamentul logistic
întrunit şi Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii.
Pe lângă aportul de necontestat al militarilor români la îndeplinirea
misiunii Forţei Multinaţionale, participarea în teatrul de operaţii din Irak a
contribuit la consolidarea statutului de partener credibil al NATO şi al
Coaliţiei conduse de SUA, ceea ce s-a reflectat în beneficiile aduse armatei şi
României atât în plan operaţional, cât şi de imagine.
Astfel, pe lângă creşterea gradului de interoperabilitate a militarilor şi
tehnicii române, inclusiv identificarea limitelor acesteia din urmă, validarea
doctrinelor, procedurilor şi tacticilor de acţiune sunt de mare importanţă şi
experienţa şi învăţămintele dobândite în condiţiile unui teatru de operaţii
complex şi dinamic.
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n increasing threat – the employment of weapons of mass destruction or their potential risk has significantly influenced the
security environment of the 20th century and it will continue to pose a great
impact on the international security in the future as well. Recent advances in
modern technology and the latest scientific discoveries have encouraged the
development of more destructive weapons”1.
At about more than two centuries since the Iron Curtain was broken

„A

* Baza de Instruire pentru Apărare CBRN, Câmpulung Muscel
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down, the main threat to the security of the North Atlantic Alliance is no longer represented by a superpower or an rival alliance. NATO nowadays, faces
a wide range of complex challenges and threats such as the proliferation of
destructive weapons best-known as weapons of mass destruction (WMD) and
their improvised or sophisticated delivery means.
There are more and more countries having the capabilities of mass destruction or programs to develop such weapons at different stages. The potential of these weapons to produce mass casualties, the rather accessibility in
producing and employing some of them, the concerns in research progress
and diversity, and adding here the proliferation of an alarming phenomenon –
the CBRN terrorism – are all major risks to the worldwide security including
the Alliance.
Taking into consideration the gravity of these threats which can not be
prevented or encountered by mere international agreements and treaties to
which NATO is not a signatory part, the Alliance has taken more realistic
measures even since the end of the last century by launching the WMD
Initiative at Washington Summit (1999). This initiative lead next year to setting up the WMD Centre in the NATO Headquarters, responsible for integrating and monitoring every aspect of NATO efforts related to WMD.
The 2002 Prague Summit was a significant event due to the commitments of the Alliance to support such projects as the CBRN defence critical
capabilities, whereas some of the mentioned projects have already been completely operational, others are in an advanced stage.
Riga Summit official documents emphasized that “WMD proliferation
and WMD terrorist capability are the main threats to the Alliance for the next
10–15 years.” Admitting the drawbacks one faces while trying to defend
against such threats – especially against threats posed by non-state actors –
the Alliance requires a realistic and efficient approach to overcome them.
NATO concept to deal with these challenges must take into account
every stage of acquiring, developing and using WMD by a possible adversary. The current security environment and that of the near future require the
updated policies based on the previous ones that draw upon the collective
competences of all NATO bodies. As stated at the NATO Summit in
Bucharest, this multilateral policy is the key of the Alliance’s ability development to meet the emerging security challenges.
The Alliance’s strategic vision to nonproliferation and CBRN defence
focuses on its population, territory and forces security against CBRN threats,
including WMD; so that NATO members will not be coerced by those posing
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such threats. In this context, NATO will proceed to prevent WMD proliferation by State or non-State actors, to protect the Alliance against such threats
should prevention fails and to prepare their efforts to mitigate and remove
the consequences in case of a CBRNWMD attack in compliance with its own
prerogatives and competencies and whenever it can bring added value,
through a comprehensive political, military and civilian approach.

Preventing the
Proliferation of WMD
The Alliance tries to prevent the proliferation through an active program
related to arms control, disarmament and nonproliferation, by developing harmonized defence capabilities and, whenever necessary, employing these capabilities according to political decisions in support of nonproliferation objectives. Active policy in the areas of arms control, disarmament and nonproliferation has always been an inseparable element of NATO contribution to security and stability since Harmel Report in 1967.
NATO will evaluate how it can support the traditional measures to prevent proliferation that would deter and impede proliferating states and terrorist organizations initiatives, consistent with the agreed framework from
Bucharest (2008). Allies emphasize the importance of the implementation and
compliance with the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT), Chemical
Weapons Convention (CWC) and Biological and Toxin Weapons Convention
(BWC), as well as ONU Security Council relevant UNSCRs such as 1540.
Moreover, NATO will identify ways to support or complement the
Proliferation Security Initiative (PSI) and Global Initiative to Combat Nuclear
Terrorism (GICNT). As an example, the Alliance can consider to establish a
trust fund or a similar mechanism intended to implement the UNSCR 1540.
Permanent exchange of information as well as the periodical consultations among the Alliance members, partners, international organizations and
national authorities will facilitate the common understanding of threats resulting from CBRNWMD proliferation, will encourage both the Alliance and
other nations members to completely fulfill the responsibilities they have in
arms control, disarmament and nonproliferation and enhance the global response to CBRNWMD.
The security and safety of existing CBRN materials are still controver-
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sial in many corners of the world. According to every specific situation, the
Alliance will explore ways to complement multilateral, regional and bilateral
cooperation programs to reduce and secure the stocks of CBRNWMD materials, prevent their theft or illicit transfer by terrorists, organized crime and
prevent terrorist access to CBRNWMD development technology and information. NATO already supports the members involved in destroying the existing conventional weapons, ammunitions and mines or their stockpiles by
means of trust funds.
NATO will intensify their nonproliferation efforts by fostering the development of Alliance’s capabilities to impede or stop the trafficking of
CBRNWMD, related materials and their means of delivery. The Alliance
could also bring its military capabilities to aid in the detection, identification,
monitoring, surveillance and tracking of CBRNWMD acquisition or development activities. The Alliance can also develop and promote common operational standards, common concepts, doctrines and tactics, and also encourage
or facilitate relevant training and exercises in this field.
The Alliance will continue to monitor and analyze the global trends in
research and development related to proliferation, encouraging at the same
time the scientific study and innovations, their outreach to scientists, universities and similar national and international bodies as well as fostering publicprivate partnership.

Protecting against WMD
Attack or CBRN Event
The Alliance defence posture must have the capability to appropriately
and effectively address the risks associated with the proliferation of WMD
and their means of delivery, which pose a potential threat to NATO forces. In
order to deter and defend against the use of WMD, a balanced mix of forces,
response capabilities and strengthened defences is needed. Deterrence is conveyed through maintaining a credible overall deterrence posture as well as
declaratory statements that demonstrate NATO cohesion and resolve to identify all those who support or enable the use of WMD against Allies and hold
them accountable.
In case of a threat with WMD attack, if crisis response measures prove
ineffective, the Alliance will be prepared to employ military options to resmai, 2011
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pond to this threat. NATO will employ defensive and protective measures as
well as offensive actions to hinder the attack, destroy the threatening source,
mitigate the effects of a potential attack, and dismantle aggressor’s residual
WMD capabilities.
In that context, NATO’s nuclear forces are maintained at the minimum
level sufficient to preserve peace and stability. They no longer target any country. They fulfill an essential role by ensuring uncertainty in the mind of any
aggressor about the nature of the Allies’ response to military aggression emphasizing at the same time that aggression of any kind is not a rational option.
Ballistic missile proliferation poses an increasing threat to Allies’ forces,
territory and populations. Missile defence can complement the reduction of
NATO’s vulnerabilities. Bearing in mind the principle of the indivisibility of
Allied security as well as NATO solidarity, the Alliance is analyzing possible
options for a comprehensive missile defence architecture, to extend coverage to
all European Allied territory and populations not otherwise covered by the
United States missile defence system. Theatre missile defence to protect
deployed forces could play an important role in active defence against WMD.
Because of the potentially devastating consequences of WMD use, robust
passive defence and mitigation measures must be in place to enable NATO forces to continue effective military operations in a CBRN environment and to permit NATO and appropriate civilian agencies to assist Allies and partners when
CBRNWMD are used against them. Further development of the Alliance’s
CBRN defence capabilities remains a top priority, as well as ensuring an appropriate level of expertise and manning. Additional and/or enhanced capabilities
will be given higher priority, including: CBRN stand-off detection and identification, CBRN collective protection against CBRNEOD/IEOD. The Alliance
will also continue to enhance capabilities to support consequence management
and crisis.
NATO has significantly improved and is further improving the Alliance’s
CBRN defence posture with the establishment of the Weapons of Mass
Destruction Centre (WMDC), the Combined Joint CBRN Defence Task Force
(CJ-CBRND-TF), the Joint CBRN Defence Centre of Excellence (JCBRN
Defence COE), the Defence against Terrorism COE, and other COEs and agencies that support NATO’s response to the WMD threat. Part of NATO’s Allies
has invested significant resources in warning and reporting, individual protection and CBRN hazard management capabilities. However, capability shortfalls
remain and are due, to some extent, to the limits of existing technologies or
national capability deficits that should be appropriately addressed and prioriti-
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zed.
To enhance Alliance CBRN defence capabilities, Allies will endeavor - to
the best of their abilities - to actively participate in the above-mentioned structures and the Intelligence Fusion Centre, and a CBRN Reachback and Fusion
Centre. Allies will consider transforming current CBRN units into more multifunctional, more mobile, more rapidly deployable units. The Alliance will seek
to enhance CBRN defence critical capabilities such as bio-detection and disease surveillance, by investing more national resources and by entering into partnerships for further research and development. NATO will continue assisting
Allies with the development of specialized capabilities through training, advice, experimentation and concept development.
The Alliance will take measures to support host nations/partners to build
their capacity to defend against CBRN threats. Partner forces must be prepared
to operate in a CBRN environment alongside NATO forces.

Mitigating and Removing the
Consequences of a WMD Attack
When efforts to prevent or defend against a WMD attack do not succeed, the Alliance must be fully prepared to minimize and recover from the consequences of an attack and similarly to assist its partners, if necessary.
Likewise, if Alliance members or partners suffer from a CBRN event, NATO
should, if requested, be able to assist.
Allied Governments have the responsibility to prepare for and mitigate
the consequences of CBRN event and their first responders should have the
full range of protective, medical, and remediation tools to identify, assess, and
respond rapidly to an event on homeland. However, major civil emergencies
can pose a threat to security and stability, and because CBRN consequence
management could be a massive, costly and protracted effort, NATO will be
prepared to lend its capabilities to national authorities, if requested.
Upon request, and on a case-by-case basis, NATO will be prepared to
assist with CBRN defence assessments; information, training, funding,
technical and legal assistance. NATO will provide its capabilities for surveillance and early warning; can deploy the CJ-CBRND-TF in the event of a crisis; offer support via the Joint CBRN Defence COE and the Disease
Surveillance System, and cooperate in many ways to address CBRN threats.
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NATO will continually review and update its Civil Emergency Planning
(CEP) Action Plan for the Improvement of Civil Preparedness against
Possible Attacks with CBRN Agents to reflect the most recent political guidance; evaluate changes in threats, risks and vulnerabilities; including new
technologies, capabilities and strategies.

Strategic Enablers
Besides the specialized bodies involved in the prevention of WMD proliferation and defence against CBRN treats, the following strategic enablers
facilitate the Alliance’s efforts to combat CBRNWMD: intelligence and information sharing, CBRN Reachback, international cooperation and partner activities, as well as public diplomacy and strategic communications.

Intelligence and Information
Sharing, and CBRN Reachback
Intelligence directly supports strategy, planning, and decision-making,
informs risk management and facilitates improvements in the Alliance’s operational capabilities. Timely and sound intelligence is critical to detecting,
identifying and monitoring WMD and CBRN threats. Understanding proliferation trends, including the identification of proliferation networks and financing mechanisms, and a potential adversary’s WMD capabilities and intentions, is vital to developing an effective response.
Intelligence sharing on proliferation will play an important role in the
evaluation process in accordance with established NATO procedures. The
WMD Centre will prepare reports that will serve as the basis for discussions
in planning and decision-making fora.

International Outreach and
Partner Activities
During the 2008 Bucharest Summit, the Alliance acknowledged that the
international community needs to work more closely together and take a com-
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prehensive approach to address successfully the security challenges of today
and tomorrow. It is important to maintain a dialogue with Russia and Ukraine
on WMD proliferation issues, particularly through the NATO-Russia Council
(NRC) and NATO-Ukraine Commission (NUC). The Alliance will build upon
its efforts to enhance dialogue and practical cooperation on these issues with
the Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), Mediterranean Dialogue
Countries, Istanbul Cooperation Initiative Countries and other partner nations.
Of particular importance is NATO’s availability to cooperate with the
United Nations (UN), the European Union (EU), other regional organizations
and multilateral initiatives that address WMD proliferation in order to avoid
duplication of effort and ensure coherent and transparent development of
capabilities.

Public Diplomacy and Strategic
Communications
Public Diplomacy and Strategic Communications are vital factors that
shape perceptions at global, regional, and national levels. Promulgation of a
robust information campaign may help to deter a potential adversary from
acquiring and employing WMD by underscoring the costs and risks associated with WMD acquisition and use. A strategic information campaign will
also communicate NATO’s comprehensive approach to address the WMD
threat and promote a higher level of public awareness of Alliance contributions in the fields of non-proliferation, arms control and disarmament. In addition, it will enable the provision of accurate, timely and credible information
to the media, in the case of a CBRN event and facilitate CBRN events/attacks
consequence management by keeping the affected population informed.

Cooperation among NATO
Bodies
The Alliance will ensure that all relevant NATO bodies, comities and
agencies continue to regularly meet in order to exchange information regarding their respective CBRNWMD-related activities, explore possibilities for
mai, 2011
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increasing synergy and identify gaps in Alliance efforts and capabilities.

Conclusions and
Recommendations
An updated policy is essential to bring clarity and direction to NATO’s
extensive efforts to address the CBRN threats. The common conclusions of
this document related to CBRN defence and nonproliferation are as follows:
– the strategic environment has changed and CBRN threats to the
Alliance have evolved;
– NATO must ensure that the Alliance is secure from CBRN threats;
– addressing the threat of WMD requires an active political agenda,
strong deterrence and defence capabilities, and appropriate civil emergency
capabilities;
– the Alliance support for arms control, disarmament and non-proliferation will continue to play a major role in the Alliance’s security objectives;
– NATO will offer support and capabilities to international non-proliferation and CBRN defence efforts, developing and harmonizing Allied military capabilities relevant to these areas;
– NATO’s nuclear deterrent makes the risks of aggression against NATO
incalculable and unacceptable;
– NATO will continue to transform CBRN defence capabilities to reflect
the requirement for rapid deployment of mobile, flexible, highly sophisticated
forces tailored to the mission and capable of conducting joint and combined
operations;
– in order to respond to the threat the Alliance is facing over the next
10–15 years, NATO must ensure that an appropriate level of CBRN expertise
and manning is maintained throughout the command structure;
– while recognizing that allied, partner and host-nation governments
have primary sovereign responsibility to prepare for and mitigate the consequences of a CBRN attack/event, NATO will lend its consequence management capabilities to national authorities, if requested;
– in implementing this policy, NATO will improve collaboration with
partners, as well as relevant international and regional organizations, and
national authorities of member States;
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– the Alliance will employ “strategic enablers” to bolster its response to
CBRNWMD;
– the Alliance will work to improve cooperation and coordination among
NATO bodies involved in the response to CBRNWMD proliferation threats.
To ensure that this Alliance policy is implemented and that the way forward is clear, the following recommendations are given:
– this policy should be reflected in all relevant national documents;
– NATO and its Allies will accelerate their efforts to transform their
capabilities to address CBRNWMD threats and develop an indicative roadmap which identifies priorities and timelines;
– the relevant strategic-level guidance, analyses, defence and force planning documents, as well as the required concepts for response to CBRN
threats shall be reviewed and revised.
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Abstract
„An increasing threat – the employment of weapons of mass destruction or their potential risk has significantly influenced the security environment of the 20th century and it will continue to pose a great
impact on the international security in the future as well. Recent
advances in modern technology and the latest scientific discoveries
have encouraged the development of more destructive weapons”1.
Cuvinte-cheie: arme de distrugere în masă, viziunea strategică,
prevenire, protecţie.
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upă mai bine de două decenii de la căderea Cortinei de Fier, principala ameninţare la adresa securităţii Alianţei Nord-Atlantice nu
o mai reprezintă o superputere sau alianţă rivală. NATO se confruntă astăzi cu
un întreg spectru de provocări şi ameninţări complexe care includ proliferarea
armelor nimicitoare cunoscute sub denumirea de arme de distrugere în masă
(ADM) şi a mijloacelor sofisticate sau artizanale de întrebuinţare a acestora.
Un număr din ce în ce mai mare de ţări se află în posesia unor capabilităţi de distrugere în masă sau au programe de dezvoltare a acestora în diferite stadii. Capacitatea acestor tipuri de arme de a produce un număr mare de
victime, uşurinţa relativă în producerea şi întrebuinţarea unora dintre ele,
preocupările pentru intensificarea şi diversificarea cercetărilor, la care se
adaugă proliferarea unui fenomen care îngrijorează – terorismul CBRN – prezintă riscuri semnificative pentru securitatea mondială şi implicit a Alianţei.
Înţelegând gravitatea acestor ameninţări care nu pot fi prevenite sau contracarate numai prin susţinerea acordurilor şi tratatelor internaţionale la care
NATO nu este parte semnatară, Alianţa a trecut la măsuri mai concrete încă
de la sfârşitul secolului trecut prin lansarea Iniţiativei referitoare la ADM la
Summit-ul de la Washington (1999). Anul următor aceasta a dus la stabilirea
Centrului pentru ADM (WMD Centre) la cartierul general al NATO. Acest
centru are responsabilitatea integrării şi monitorizării tuturor aspectelor legate de eforturile NATO referitoare la ADM.
Summit-ul de la Praga din 2002 a reprezentat un eveniment de importanţă majoră prin angajarea Alianţei în proiecte concrete de capabilităţi esenţiale
de apărare CBRN, o parte dintre acestea devenind complet operaţionale între
timp, altele fiind în stadii avansate.
În documentele summit-ului de la Riga se aprecia că „proliferarea ADM
şi posibilitatea obţinerii unor astfel de arme de către terorişti reprezintă principalele ameninţări la adresa Alianţei în viitorii 10 – 15 ani”. Recunoscând
dificultăţile pe care le presupune apărarea împotriva unor astfel de ameninţări
– în special împotriva acelora care vin din partea actorilor non-statali –
Alianţa a înţeles necesitatea unei abordări pragmatice şi eficiente pentru a le
face faţă.
Concepţia NATO de abordare a acestor provocări trebuie să ia în considerare fiecare etapă, de obţinere, pregătire şi întrebuinţare a ADM de către
un potenţial adversar. Situaţia de securitate actuală şi cea din viitorul apropiat
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reclamă construcţia unei noi politici plecând de la strategiile anterioare, dar
adaptată noilor realităţi şi bazată pe competenţele colective ale tuturor entităţilor NATO. Aşa cum se preciza la Summit-ul NATO de la Bucureşti, această
politică multilaterală este cheia dezvoltării abilităţii Alianţei de a răspunde
provocărilor emergente la adresa securităţii.
Viziunea strategică a Alianţei în domeniul neproliferării şi apărării
CBRN este asigurarea securităţii populaţiei, teritoriului şi forţelor împotriva
ameninţărilor CBRN, inclusiv a ADM, astfel încât ţările membre NATO să nu
poată fi supuse constrângerilor din partea celor care fac uz de astfel de ameninţări. În acest sens, NATO va acţiona pentru prevenirea proliferării ADM
de către state sau actori non-statali pentru protecţia Alianţei împotriva acestor tipuri de ameninţări, dacă prevenirea nu are succes, şi pentru pregătirea
eforturilor de limitare şi înlăturare a urmărilor unui eventual atac cu
ADMCBRN, în limita prerogativelor şi competenţelor sale, valorificând orice
oportunitate, printr-o abordare multilaterală, politică, militară şi civilă.

Prevenirea proliferării armelor
de distrugere în masă
Alianţa caută să prevină proliferarea printr-un program activ de control
al armamentelor, dezarmare şi neproliferare; prin dezvoltarea unor capabilităţi
armonizate de apărare, iar atunci când este necesar, prin folosirea acestor
capabilităţi în conformitate cu deciziile politice în sprijinul îndeplinirii obiectivelor neproliferării. Politica activă în domeniul controlului armamentelor,
dezarmării şi neproliferării a fost permanent un element inseparabil al contribuţiei NATO la securitate şi stabilitate începând cu Raportul Harmel din
19672.
NATO va evalua cum poate susţine măsurile tradiţionale de prevenire a
proliferării care pot să descurajeze şi să împiedice acţiunile statelor proliferante şi organizaţiilor teroriste, în conformitate cu acordul cadru de la
Bucureşti (2008). Aliaţii subliniază importanţa implementării şi respectării
Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT), Convenţiei pentru Interzicerea
Armelor Chimice (CWC) şi Convenţiei pentru Interzicerea Armelor şi
Toxinelor Biologice (BWC), ca şi a rezoluţiilor relevante ale Consiliului de
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Securitate ONU, cum este Rezoluţia nr.1 540. În plus, NATO va identifica
modalităţile de susţinere sau complementare a Iniţiativei de Securitate în
domeniul Proliferării (PSI) şi a Iniţiativei Globale de Combatere a
Terorismului Nuclear (GICNT). Ca exemplu, Alianţa poate lua în considerare stabilirea unui fond de încredere sau a unui mecanism similar pentru
implementarea Rezoluţiei nr.1 540.
Schimbul permanent de informaţii, precum şi consultările periodice între
membrii Alianţei, parteneri, organizaţii internaţionale şi autorităţile naţionale
vor facilita promovarea unei înţelegeri comune a ameninţărilor ce decurg din
proliferarea ADMCBRN, va încuraja membrii Alianţei cât şi celelalte naţiuni
să-şi îndeplinească integral responsabilităţile legate de controlul armamentelor, dezarmare şi neproliferare şi va revigora răspunsul global la ADMCBRN.
Securitatea şi siguranţa materialelor CBRN existente rămân discutabile în multe colţuri ale lumii. În funcţie de fiecare situaţie în parte, Alianţa
va identifica modalităţi de a complementa programele de cooperare multilaterale, regionale şi bilaterale pentru reducerea şi securizarea stocurilor de
materiale specifice ADMCBRN, prevenirea furtului sau transferului ilicit
de către terorişti şi crima organizată şi interzicerea accesului teroriştilor la
informaţiile şi tehnologia de dezvoltare a ADMCBRN. NATO ajută deja
unii parteneri la distrugerea stocurilor sau surplusului de arme convenţionale, muniţiilor şi minelor prin fonduri de încredere.
NATO va intensifica eforturile în domeniul neproliferării şi prin dezvoltarea capabilităţilor aliaţilor destinate reducerii sau stopării traficului de
ADMCBRN, materialelor asociate şi mijloacelor de întrebuinţare a acestora. Mai mult decât atât, Alianţa poate contribui cu capabilităţi militare specializate pentru detecţia, identificarea, monitorizarea, supravegherea
ADMCBRN şi urmărirea achiziţiei sau dezvoltării acestora. Alianţa poate
să dezvolte şi să promoveze standarde operaţionale, concepte, tactici şi
doctrine comune şi, de asemenea, să încurajeze sau să faciliteze instruiri şi
exerciţii relevante în acest domeniu.
Alianţa va continua monitorizarea şi analiza tendinţelor globale din
cercetare şi dezvoltare asociate proliferării încurajând, în acelaşi timp, studiile ştiinţifice şi inovaţiile, intensificarea colaborării cu instituţii şi organizaţii de cercetare ştiinţifică, universităţi şi entităţi similare naţionale şi
internaţionale similare, stimulând, de asemenea, parteneriatul între sectorul
public şi cel privat.
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Protecţia împotriva atacurilor
cu ADM sau evenimentelor
CBRN
Capabilităţile de apărare ale Alianţei trebuie să contracareze cu eficacitate riscurile asociate proliferării ADM şi mijloacelor de întrebuinţare a acestora, care reprezintă o potenţială ameninţare la adresa NATO. Pentru a descuraja şi împiedica folosirea de ADM este necesară o combinaţie echilibrată de
forţe, capabilităţi de răspuns şi apărare eficientă. Descurajarea este transmisă
prin menţinerea unei capacităţi credibile de descurajare, precum şi prin declararea coeziunii şi determinării NATO de a identifica pe toţi cei responsabili de
susţinerea sau facilitarea utilizării de ADM împotriva aliaţilor şi de a-i face să
suporte consecinţele.
În cazul unei ameninţări de atac cu ADM, dacă măsurile adoptate pentru
rezolvarea situaţiei de criză se dovedesc a fi ineficiente, Alianţa va fi pregătită să folosească opţiunea militară pentru a răspunde la această ameninţare.
NATO va adopta atât măsuri de apărare şi protecţie, cât şi măsuri ofensive
pentru împiedicarea atacului prin neutralizarea sursei de ameninţare, micşorarea efectelor unui eventual atac şi distrugerea capabilităţilor ADM reziduale
ale agresorului.
În acest context, forţele nucleare NATO sunt menţinute la un nivel
minim suficient pentru a păstra pacea şi stabilitatea. Acestea nu mai au ca ţintă
nicio ţară. Ele îndeplinesc un rol esenţial prin generarea unei incertitudini în
mintea potenţialului agresor despre natura răspunsului aliaţilor la agresiunea
militară, indicându-i în acelaşi timp că agresiunea de orice fel nu este o opţiune raţională.
Proliferarea rachetelor balistice reprezintă o ameninţare crescândă pentru forţele, teritoriul şi populaţia Alianţei. Apărarea împotriva rachetelor contribuie la reducerea vulnerabilităţilor NATO. Având în vedere principiul indivizibilităţii securităţii, precum şi solidaritatea NATO, Alianţa analizează
opţiunile pentru realizarea unei arhitecturi cuprinzătoare pentru apărarea
antirachetă, care să cuprindă teritoriul european şi cel al populaţiilor aliate,
care nu sunt acoperite de sistemul de apărare antirachetă al SUA. Sistemul
de apărare antirachetă destinat pentru protejarea forţelor dislocate în teatrul

314

www.rft.forter.ro

Politica NATO pentru prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă şi
apărarea împotriva ameninţărilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare

de operaţii poate juca un rol important în apărarea activă împotriva ADM.
Din cauza consecinţelor potenţial devastatoare ale utilizării ADM, apărarea pasivă robustă şi măsurile de limitare şi înlăturare a urmărilor trebuie
să permită forţelor NATO să-şi continue în mod eficace operaţiile militare
într-un mediu CBRN şi să permită NATO şi agenţiilor civile specializate să
sprijine aliaţii şi partenerii când ADMCBRN sunt folosite împotriva lor.
Dezvoltarea în continuare a capabilităţilor de apărare CBRN precum şi asigurarea unui nivel adecvat de expertiză şi încadrare rămân priorităţi de top
ale Alianţei. Se va acorda o importanţă mai mare unor capabilităţi suplimentare şi/sau dezvoltate de detecţie şi identificare CBRN de la distanţă, protecţie colectivă CBRN, CBRN-EOD şi CBRN-IEOD. Alianţa va continua, de
asemenea, dezvoltarea capabilităţilor de gestionare a consecinţelor şi de
management al crizelor.
NATO a îmbunătăţit în mod semnificativ şi îşi dezvoltă în continuare
capacitatea de apărare CBRN prin înfiinţarea Centrului pentru Armele de
Distrugere în Masă (WMDC), Forţei de Apărare CBRN Multinaţionale
Întrunite (CJ-CBRND-TF), Centrului de Excelenţă Întrunit al Apărării
CBRN (JCBRN Defence COE), Centrului de Excelenţă al Apărării Împotriva Terorismului (DAT COE) şi alte centre de excelenţă şi agenţii care sprijină reacţia NATO la ameninţarea cu ADM. O parte din aliaţii NATO au
investit resurse consistente în avertizare şi raportare, protecţie individuală şi
capabilităţile de management al pericolelor CBRN. Cu toate acestea persistă deficite, care se datorează, într-o anumită măsură, limitelor tehnologiei
existente, dar mai ales deficitelor de capabilităţi naţionale, deficienţe care
trebuie să fie corect şi cu prioritate eliminate.
Pentru întărirea capabilităţilor de apărare CBRN, aliaţii trebuie să
depună toate eforturile – cu maximum de resurse – să participe atât în structurile menţionate mai sus, cât şi în Centrul de Fuziune a Informaţiilor şi
Centrul de Fuziune şi Expertiză CBRN. Aliaţii trebuie să aibă în vedere
transformarea unităţilor CBRN actuale în unităţi multifuncţionale, mai flexibile, ce se pot disloca mai rapid. Alianţa îşi va dezvolta, de asemenea,
capabilităţi care sunt esenţiale pentru o apărare CBRN eficientă, cum ar fi
biodetecţia şi supravegherea medicală, prin investiţii naţionale şi prin aderarea la parteneriate pentru investigaţii şi cercetări. NATO va continua să
susţină aliaţii în dezvoltarea capabilităţilor prin instruire, expertiză, experimentări şi dezvoltarea conceptelor.
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Alianţa va lua măsuri de sprijinire a partenerilor/naţiunilor-gazdă pentru
dezvoltarea capacităţii de apărare împotriva ameninţărilor CBRN, astfel încât
forţele partenere să fie pregătite să acţioneze în mediu CBRN alături de forţele NATO.

Limitarea şi înlăturarea
urmărilor unui atac cu
ADM/ eveniment CBRN
În cazul în care eforturile de prevenire sau apărare împotriva unui atac cu
ADM nu au succes, Alianţa trebuie să fie pregătită pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor atacului, inclusiv să-şi sprijine partenerii dacă este necesar. De
asemenea, atunci când membrii sau partenerii alianţei sunt supuşi unui eveniment CBRN, NATO trebuie să fie în măsură să intervină, la cerere.
Guvernele aliate au responsabilitatea de a se pregăti şi a atenua consecinţele evenimentelor CBRN, iar structurile lor de intervenţie trebuie să aibă
întreaga gamă de capacităţi de protecţie, medicale şi limitare/înlăturare a
urmărilor pentru a identifica, evalua şi răspunde rapid la un eveniment pe teritoriul propriu. Cu toate acestea, urgenţele civile majore pot reprezenta o ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii şi pentru că gestionarea consecinţelor CBRN ar putea însemna un efort imens, costisitor şi prelungit, NATO va
fi pregătită să intervină cu capabilităţile sale la cererea autorităţilor naţionale.
La cerere şi în funcţie de situaţie, Alianţa va fi pregătită să ajute cu evaluări specifice de apărare CBRN, informaţii, instruire, finanţare, asistenţă tehnică şi juridică. NATO poate oferi capabilităţile sale pentru supraveghere şi
avertizare timpurie, poate să intervină cu CJ-CBRND-TF în situaţii de criză,
poate să asigure asistenţă prin intermediul CBRN COE şi Sistemul de
Supraveghere a Epidemiilor, cooperând în diferite alte moduri pentru a răspunde ameninţărilor CBRN.
NATO va revizui şi va actualiza în permanenţă planurile pentru urgenţe
civile, planul de acţiune pentru îmbunătăţirea pregătirii populaţiei pentru un
posibil atac cu agenţi CBRN, luând în considerare cele mai recente directive
politice, evaluând schimbările în spectrul de ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi şi incluzând noi tehnologii, capabilităţi şi strategii.
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Potenţatori strategici
Pe lângă entităţile specializate implicate în prevenirea proliferării ADM
şi apărarea împotriva ameninţărilor CBRN, factorii care facilitează efortul
Alianţei la nivel strategic de combatere a ADMCBRN sunt următorii: schimbul de informaţii şi expertiză CBRN, cooperarea internaţională şi activităţile
de parteneriat, precum şi diplomaţia publică şi comunicarea strategică.

Schimbul de informaţi
şi expertiză CBRN
Informaţiile sprijină direct strategia, planificarea, precum şi luarea deciziilor, documentează gestionarea riscului şi facilitează îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale ale Alianţei. Informaţiile importante şi oportune sunt
esenţiale pentru detectarea, identificarea şi monitorizarea ADM şi a ameninţărilor CBRN. Înţelegerea tendinţelor de proliferare, inclusiv identificarea
reţelelor de proliferare şi mecanismelor de finanţare, precum şi a capabilităţilor ADM şi intenţiilor unui potenţial adversar este vitală pentru pregătirea
unui răspuns eficient.
Schimbul de informaţii privind proliferarea va avea un rol semnificativ
în constituirea evaluărilor în conformitate cu procedurile stabilite NATO.
Centrul pentru ADM va pregăti rapoarte care vor servi ca bază pentru discuţii în forurile specializate de planificare şi decizie.

Cooperarea internaţională şi
activităţile de parteneriat
În timpul Summit-ul de la Bucureşti din 2008, Alianţa a recunoscut necesitatea unei conlucrări mai strânse în cadrul comunităţii internaţionale şi
imperativul unei abordări multilaterale pentru a răspunde cu succes provocărilor actuale şi viitoare la adresa securităţii. Este important să se menţină un
dialog cu Rusia şi Ucraina pe probleme de proliferare, în special prin intermediul Consiliului NATO-Rusia şi Comisiei NATO-Ucraina. Alianţa va intensifica dialogul şi cooperarea practică pe aceste teme în cadrul Consiliului
Parteneriatului Euro-Atlantic, Dialogului Mediteranean, Iniţiativei de
mai, 2011
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Cooperare de la Istanbul şi cu altele ţări partenere.
De o importanţă deosebită este disponibilitatea NATO de a coopera cu
ONU, UE, alte organizaţii regionale şi iniţiative multilaterale în domeniul
proliferării ADM pentru a evita suprapunerea eforturilor şi pentru a asigura o
dezvoltare coerentă şi transparentă a capabilităţilor.

Diplomaţia publică şi
comunicarea strategică
Diplomaţia publică şi comunicarea strategică sunt elemente vitale care
asigură percepţia fenomenului la nivel global, regional şi naţional. O campanie de informare susţinută care subliniază costurile şi riscurile asociate achiziţiei şi utilizării de ADM poate ajuta la descurajarea unui potenţial adversar
să achiziţioneze şi să folosească astfel de arme. O astfel de campanie de informare strategică va comunica, de asemenea, abordarea multilaterală a NATO
privind ameninţarea cu ADM şi va contribui la sensibilizarea opiniei publice
faţă de contribuţiile Alianţei în domeniul neproliferării, controlului armamentelor şi dezarmării. În plus, aceasta va permite furnizarea de informaţii exacte, actualizate şi credibile mass-mediei, în cazul unui eveniment CBRN şi va
facilita gestionarea consecinţelor atacurilor/ evenimentelor CBRN prin informarea populaţiei afectate.

Cooperarea între organismele
NATO
Alianţa se va asigura că toate organismele, comitetele şi agenţiile NATO,
relevante, vor continua să se întâlnească regulat pentru schimburi de informaţii cu privire la activităţile lor legate de ADMCBRN, în scopul explorării posibilităţilor de creştere a sinergiei şi identificarea disfuncţiilor în eforturile şi
capabilităţile Alianţei.

Concluzii şi recomandări
O politică adaptată permanent realităţii este esenţială pentru a aduce claritate şi a direcţiona numeroasele eforturi NATO de a răspunde ameninţărilor
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CBRN. Concluziile generale care se desprind din analiza documentului cadru
în domeniul neproliferării şi apărării CBRN sunt următoarele:
– mediul strategic de securitate s-a schimbat, iar ameninţările CBRN la
adresa Alianţei au evoluat;
– NATO trebuie să se asigure că Alianţa este protejată de ameninţările
CBRN;
– abordarea ameninţării cu ADM necesită o agendă politică activă, capabilităţi puternice de descurajare şi apărare şi capacităţi corespunzătoare pentru situaţiile de urgenţă civilă;
– sprijinul Alianţei pentru controlul armamentelor, dezarmare şi neproliferare va continua să joace un rol major în obiectivele de securitate ale
Alianţei;
– NATO va oferi sprijin şi capabilităţi pentru eforturile internaţionale de
neproliferare şi apărare CBRN, dezvoltând şi armonizând capacităţile militare ale Alianţei relevante în aceste domenii;
– renunţarea la capacitatea de descurajare nucleară a NATO face ca riscul agresiunii împotriva NATO să fie incalculabil şi inacceptabil;
– NATO va continua să transforme capabilităţi de apărare CBRN, astfel
încât să răspundă cerinţelor de dislocare rapidă a unor forţe mobile, flexibile
şi foarte sofisticate adaptate misiunii şi capabile să desfăşoare operaţii combinate şi întrunite;
– NATO trebuie să asigure un nivel corespunzător de competenţă CBRN
şi încadrare la toate nivelurile de comandă pentru a răspunde ameninţărilor cu
care se va confrunta Alianţa în următorii 10-15 ani;
– NATO va trimite capabilităţile specializate, la cerere, recunoscând că
guvernele aliate, partenerii şi naţiunile-gazdă au responsabilitatea suverană
primară de a se pregăti şi a limita consecinţele unui atac/ eveniment CBRN;
– NATO va îmbunătăţi colaborarea cu partenerii, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale relevante şi autorităţile naţionale ale statelor
membre pentru implementarea acestei politici;
– Alianţa va utiliza „potenţatori strategici” pentru susţinerea răspunsului
la ADMCBRN;
– Alianţa va acţiona pentru a îmbunătăţi cooperarea şi coordonarea între
organismele NATO implicate în răspunsul la ameninţările proliferării
ADMCBRN.
Pentru a se asigura că această politică a Alianţei este implementată şi că
liniile directoare sunt clare, sunt necesare următoarele recomandări:
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– reflectarea acestei politici în documentele naţionale relevante;
– accelerarea eforturilor NATO şi ale aliaţilor de a transforma capabilităţile destinate răspunsului la ameninţările ADMCBRN şi stabilirea unui
calendar cu identificarea priorităţilor şi termenelor;
– revederea şi actualizarea directivelor strategice, analizelor, documentelor de planificare relevante şi concepţiilor necesare pentru răspunsul la ameninţările CBRN.
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Abstract
It is more and more obvious that the success of the missions carried out in theaters of operations depends, in great measure, on a very
good and consistent insurance of defense resources. Participation in
these missions, together with coalition or NATO forces, represents a
commitment to be fulfilled and at the same time, an obligation to rise,
at least the same level with them, both in terms of training, as well as
from terms of ensuring the resources.
The importance of these activities has determined us to present,
in what follows, some features on providing resources for the defense,
during the conduct of missions in theaters of operations.
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articiparea Forţelor Terestre Române la operaţii în context aliat
reprezintă o modalitate concretă de creştere a performanţelor structurilor militare, de antrenare a acestora în condiţii reale ale câmpului de luptă,
de menţinere a capacităţii operative şi, totodată, o modalitate de realizare a
interoperabilităţii cu structurile militare ale aliaţilor.
Participarea structurilor din forţele terestre române la una dintre misiunile în afara teritoriului, prevăzute de Legea nr.42 din 2004, presupune realizarea unei creşteri substanţiale a capacităţii de intervenţie şi a posibilităţilor de
proiectare a Forţei în spaţiile de interes, concomitent cu transformarea structurilor în module suple care acţionează independent sau în reţea şi a procedurilor de luarea deciziilor.
În acest context, consider că alocarea şi utilizarea resurselor pentru apărare destinate desfăşurării operaţiilor forţelor terestre în context aliat are un
rol hotărâtor pentru îndeplinirea misiunilor. Astfel, în urma demersurilor de
cercetare şi informare întreprinse, apreciez că cele mai importante particularităţi de utilizare a resurselor de apărare în desfăşurarea operaţiilor forţelor
terestre în context aliat sunt reliefate în următoarele etape:
a) transportul forţelor în (din) teatrul de operaţii;
b) instrucţia pentru menţinerea operaţionalizării pachetului de forţe care
execută misiuni în teatrele de operaţii;
c) asigurarea serviciilor de campanie: cartiruirea şi cazarea, comunicaţiile, mentenanţa tehnicii, hrănirea, îmbăierea, spălarea lenjeriei, asigurarea
asistenţei medicale, religioase şi psihologice;
d) asigurarea financiară.

P

Particularitatea
realizării transportului
Particularitatea realizării transportului structurilor din forţele terestre în
(din) teatrele de operaţii constă în faptul că acesta se finanţează integral din
bugetul propriu al Statului Major al Forţelor Terestre şi constă în utilizarea de
mijloace maritime, aeriene, feroviare şi rutiere sau prin metode combinate.
Dislocarea forţelor în teatrul de operaţii reprezintă ansamblul activităţilor prin care contingentele naţionale, tehnica şi logistica acestora sunt dislo-
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cate din garnizoana de reşedinţă în dependenţă de următorii factori:
– concepţia comandantului Forţei Întrunite Multinaţionale (Combined
Joint Task Force – CJTF);
– timpul disponibil şi distanţa pe care se face deplasarea, organizarea
deplasării (personal, tehnică, materiale);
– acomodarea cu condiţiile din teatrul de operaţii şi timpul necesar pentru realizarea capacităţii operaţionale complete;
– situaţia forţelor din teatrul de operaţii;
– capabilităţile de transport;
– numărul de nave, aeronave, trenuri, autovehicule;
– condiţiile de teren şi starea vremii.
Între factorii enumeraţi există un raport de interdirecţionare, analiza
acestora generând indicatori şi cursuri de acţiune care sunt utilizaţi de către
planificatorii militari.
Un factor important este cel legat de mijloacele de transport şi planificarea acestora. Desfăşurarea structurilor forţelor terestre se realizează utilizând
mijloace maritime, aeriene, feroviare, rutiere sau metode combinate.
Desfăşurarea prezintă particularităţi distincte în cazul începerii unei
misiuni, atunci când personalul este dislocat împreună cu tehnica şi suportul
logistic necesar pentru şase luni de acţiune şi când se continuă misiunea, fiind
desfăşurat numai personalul dotat cu armamentul şi mijloacele de protecţie
individuală.
Desfăşurarea forţelor într-un teatru nou de operaţii are loc numai după
semnarea unui acord de pace (de încetare a ostilităţilor) între forţele beligerante şi se desfăşoară în două etape: prima, desfăşurarea detaşamentului precursor şi a doua, desfăşurarea forţelor principale.
Pentru coordonarea desfăşurării forţelor se înaintează, de regulă,
Comandamentului Forţelor Multinaţionale următoarele date:
– felul şi numărul mijloacelor de transport folosite;
– denumirea aeroporturilor/porturilor/locaţiei de îmbarcare şi destinaţie;
– data plecării şi a sosirii;
– tabele cu încărcătura pe fiecare mijloc de transport, pe clase de materiale, greutăţi, volum;
– traseele cu personalul care se transportă;
– numărul de curse care se vor efectua;
– solicitări pentru asigurarea acţiunilor, asistenţă şi sprijin la destinaţie,
alte solicitări;
mai, 2011
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– solicitări de transport în teatrul de operaţii.
Toate aceste informaţii, dar şi altele, sunt procesate la Centrul
Multinaţional de Conducere a Mişcării, care poate fi în teatrul de operaţii sau
în zona de operaţii (zona limitrofă teatrului de operaţii). Această structură
multinaţională, din care fac parte şi militari români, conduce şi coordonează
activităţile de desfăşurare a forţelor în teatrul de operaţii.
Toate activităţile de desfăşurare a forţelor în teatrul de operaţii sunt analizate pe timpul conferinţelor de planificare şi a recunoaşterilor în teatre de
operaţii, datele şi informaţiile esenţiale făcând obiectivul „planificării acţiunii”.
Deplasarea este determinată de misiunea din teatrul de operaţii, fiind
coordonată de către CJTF şi condusă de comandantul detaşamentului românesc.
Capacitatea de dislocare şi rotire a forţelor constă în:
– existenţa unei minime capacităţi militare de transport (terestru, aerian,
naval), identificarea şi monitorizarea capacităţilor civile de transport şi realizarea aranjamentelor corespunzătoare;
– realizarea unor sisteme modulare ale structurii forţelor existente din
timp de pace, care să fie capabile să intre rapid în teatrul de operaţii, în structura corespunzătoare cerinţelor situaţiei;
– asigurarea deplasărilor în interiorul teatrului de operaţii sau zonei de
acţiune.
Afluirea în teatrul de operaţii a contingentelor din forţele terestre se face,
în principiu, pe eşaloane, şi se derulează pe durata câtorva săptămâni, în funcţie de valoarea acestora.
În funcţie de capacităţile de transport, de distanţa până în teatrul de operaţii şi de timpul la dispoziţie, transportul se poate executa cu mijloace aeriene, cu mijloace navale, pe calea ferată sau combinat.
Pentru transportul pe calea aerului, în prezent, se folosesc aeronave de
mare capacitate şi tonaj din dotarea Statului Major al Forţelor Aeriene (C130), compatibile cu cele ale NATO, şi AN 24 (26). Pentru a suplimenta capacitatea de transport sunt încheiate acorduri cu compania ROMAVIA, fără a
scăpa din vedere faptul că acestea nu operează în mediu ostil sau pe aerodromuri nesigure. Avioanele de transport C-130 au posibilitatea de a transporta
74 de militari echipaţi sau 8-15 tone de materiale, în funcţie de distanţă.
De regulă, personalul se transportă separat de tehnică şi materiale, cu
aeronave special destinate. În cazuri cu totul deosebite se acceptă şi transportul personalului împreună cu tehnica şi materialele.
Numărul de aeronave necesare transportului efectivelor, tehnicii şi materialelor se determină în funcţie de felul aeronavelor avute la dispoziţie şi a
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caracteristicilor acestora (numărul de locuri, greutatea utilă, numărul şi
dimensiunile uşilor şi a trapelor), de greutatea şi gabaritul tehnicii care se
transportă, dar şi a posibilităţilor de efectuare a unor escale tehnice pentru
verificarea aeronavei şi realimentarea cu carburant.
Transportul naval se execută cu mijloace navale din dotarea Statului
Major al Forţelor Navale, precum şi cu nave de transport pasageri şi mărfuri
din dotarea companiilor navale. Navele cele mai indicate pentru transporturile militare sunt cele de tip RO-RO, feriboturi şi cargouri de mărfuri generale
(„Mangalia”, „Albatros” etc.).
În principiu, suprafeţele ocupate de personal şi tehnică sunt următoarele:
personal 1,3 m2/om, autoturism 6 m2, autocamioane şi autospeciale 22 m2,
tractor 16 m2, TAB 25 m2, tanc 34 m2.
Contingentele se transportă pe calea ferată din garnizoana de constituire
până în portul (aeroportul) de îmbarcare sau până la destinaţie (în teatrul de
operaţii) dacă distanţa de deplasare este scurtă (Bosnia-Hertegovina şi
Kosovo).
Pe teritoriul naţional, deplasarea se execută cu trenuri speciale, comandate şi introduse în circulaţie ca trenuri militare.
Varianta de transport combinată a fost destul de mult utilizată, aceasta
fiind impusă fie de distanţă, fie de coordonarea sosirii trupelor cu sosirea tehnicii şi a materialelor.
În planificarea transporturilor este recomandat să se coreleze data sosirii
în zonă a efectivelor cu data sosirii tehnicii şi materialelor.
Particularităţile susţinerii acestei activităţi din punct de vedere al utilizării resurselor de apărare constau în achiziţia combustibilului necesar mijloacelor de transport sau asigurarea fondurilor financiare pentru alimentarea
acestora pe parcursul escalelor.
Consider că efortul financiar pentru executarea transportului de persoane şi tehnică în teatrele de operaţii este considerabil, acesta fiind completat de
taxe specifice de survol şi aeroportuale, pentru aeronave sau de trecere prin
canale pentru navele maritime (vezi Canalul de Suez din Egipt), la care se
adaugă cheltuielile zilnice cu diurnele pentru echipaje.

Particularitatea realizării
instrucţiei
Particularitatea realizării instrucţiei structurilor din forţele terestre în teatrele de operaţii constă în faptul că aceasta se desfăşoară în condiţii reale, ofemai, 2011
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rite de zona de executare a misiunii, în condiţii de relief şi climă de asemenea
reale, cu tehnica militară şi armamentul din dotare existente în teatrele de operaţii. Modalităţile concrete de realizare a instrucţiei sunt prezentate în continuare.
În teatrul de operaţii se disting două categorii de pregătire, astfel: cea
care se desfăşoară pe durata a aproximativ două săptămâni, atunci când, prin
planificare, efectivele noului contingent (sau numai o parte din acesta, când
structura este de nivel batalion) se suprapun cu efectivele vechiului contingent
şi instrucţia permanentă, care se execută pe tot timpul misiunii, în mod centralizat sau pe subunităţi.
Pe timpul cât efectivele se suprapun, se execută următoarele:
– cunoaşterea mediului operaţional;
– executarea recunoaşterilor în aria de responsabilitate;
– executarea de misiuni în comun de către militarii noului contingent şi
cei ai vechiului contingent, realizându-se astfel şi predarea-primirea misiunii
(misiunilor);
– executarea transferului de autoritate către comandantul în subordinea
cui se află contingentul românesc;
– realizarea sistemului logistic de susţinere a operaţiei pentru noul contingent (aprovizionare, depozitare, reparaţii, asistenţă medicală, transport, asigurare financiară, facilităţi), conform responsabilităţilor naţionale şi acordurilor tehnice încheiate cu partenerii de Coaliţie;
– aprofundarea (actualizarea) cunoştinţelor referitoare la statutul Forţei,
regulile de angajare şi procedurile standard de operare specifice teatrului de
operaţii şi misiunii.
Instrucţia pe toată perioada misiunii urmăreşte:
– pregătirea fiecărei misiuni înainte de executarea acesteia;
– cooperarea şi coordonarea cu partenerii de Coaliţie pentru executarea
misiunilor în comun;
– executarea unor şedinţe de tragere;
– aprofundarea cunoştinţelor referitoare la statutul Forţei şi perfecţionarea
deprinderilor privind regulile de angajare şi procedurile standard de operare;
– informări privind starea de securitate şi nivelul ameninţării la adresa forţelor;
– participarea la briefing-urile eşalonului superior.
Resursele de apărare utilizate, cu prioritate, pentru susţinerea acestei activităţi constau în consumul crescut de muniţie şi carburanţi din stocuri sau depozite.
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Particularităţile asigurării
serviciilor de campanie
Particularităţile asigurării serviciilor de campanie pentru structurile din
forţele terestre care execută misiuni în teatrele de operaţii constau în faptul că,
de regulă, acestea se obţin contra cost, prin contracte încheiate cu partenerii
din Coaliţie şi (sau) prin închirieri de la structurile oficiale ale statului în care
are loc misiunea. În cazul în care aceste servicii nu pot fi asigurate în teatrele
de operaţii, se face apel la asigurarea prin structurile de specialitate, de regulă cele logistice din Statul Major al Forţelor Terestre, existente în ţară şi dislocarea sau trimiterea acestor servicii în (din) teatrele de operaţii. Detalii privind
modul de asigurare a celor mai importante servicii de campanie sunt prezentate în continuare.
Structurile logistice ale forţelor care execută misiuni în teatrele de operaţii sunt responsabile cu asigurarea, pentru efectivele proprii, a serviciilor
care să asigure: cartiruirea şi cazarea, comunicaţiile, mentenanţa tehnicii, hrănirea, îmbăierea, spălarea lenjeriei, asistenţa medicală, psihologică, religioasă
etc.
Unul dintre obiectivele misiunilor de recunoaştere îl reprezintă identificarea de terenuri, spaţii de cazare şi lucru, instalaţii pentru utilităţi necesare
pentru desfăşurarea misiunii.
De regulă, responsabilităţile privind cazarea în cadrul sistemului practicat de NATO revin contingentelor. Fiecare naţiune participantă la coaliţie este
răspunzătoare de spaţiile imobiliare ocupate de forţele proprii, precum şi de
întreţinerea acestora. Excepţia de la această regulă o reprezintă structurile de
comandă şi a contingentelor finanţate din fondurile comune pentru cazarea
cărora sunt răspunzătoare structurile responsabile NATO.
Există posibilitatea ca în cazul executării unor misiuni de mai scurtă
durată, cazarea trupelor să se poată realiza în adăposturi mobile sub forma
containerelor multifuncţionale, denumite Unităţi de Cazare Temporară.
Structurile militare ale forţelor terestre, în misiunile de Coaliţie, au fost
cazate atât în spaţii închiriate de la autorităţile locale, cât şi în containere multifuncţionale sau corturi. Referitor la corturi, forţele terestre depun eforturi
financiare pentru achiziţia unor modele performante, care să asigure condiţii
normale de cazare, indiferent de condiţiile de climă din zona de desfăşurare a
misiunii.
mai, 2011
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De regulă, pentru spaţiile de cartiruire, se plătesc chirii stabilite pe baza
contractelor între părţi. Pentru realizarea condiţiilor normale de cazare se pot
achiziţiona din ţară sau se închiriază pe plan local aparate de climatizare.
La terminarea misiunii, terenurile şi imobilele închiriate se retrocedează
proprietarilor, eventual după readucerea acestora la condiţiile iniţiale.
Din punct de vedere financiar, activitatea trebuie susţinută prin plata
periodică a chiriei şi a utilităţilor, dar şi prin întreţinerea şi modernizarea lor.
În teatrele de operaţii, militarii beneficiază de mijloace de informare
reale şi oportune prin intermediul Intranetului realizat la nivelul Ministerului
Apărării şi a Internetului. Astfel, aceştia sunt în permanenţă conectaţi la problemele sociale şi profesionale din ţară şi din armată. Pentru a fi la curent cu
subiectele de actualitate din Armata României, poate fi accesat site-ul
www.mapn.ro iar pentru cele legate de forţele terestre, prin intermediul
www.forter.ro. Aceste site-uri sunt în permanenţă actualizate şi îmbunătăţite
de către personal de specialitate. Periodic, sau cu ocazia diferitelor vizite ori
misiuni executate de către personalul din ţară, sunt asigurate materiale informative atât din mass media civilă, cât şi cea militară.
Militarii aflaţi în teatrele de operaţii păstrează legătura cu ţara prin intermediul Internetului, dar şi cu ajutorul sistemului de comunicaţii al armatei
STAR (RMNC). Prin intermediul modulelor desfăşurabile STAR, instalate în
toate locurile unde militarii români execută misiuni, se poate accesa orice unitate militară din ţară şi se poate obţine astfel transferul legăturii în propria
locuinţă, în principiu la un terminal fix.
Costurile legăturilor de comunicaţii sunt suportate din alocaţiile bugetare pe care Statul Major al Forţele Terestre le repartizează în bugetul
Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii. Acest comandament asigură practic toate legăturile cu ţara, inclusiv cele prin satelit, şi plătesc serviciile contractate.
În teatrele de operaţii sistemul de mentenanţă este organizat după prevederile proprii ale fiecărei naţiuni participante. Motivul principal al acestei
reglementări este determinat de tipul diferit de înzestrare cu tehnică şi de nivelul de interoperabilitate relativ scăzut între tehnica şi echipamentele armatelor
Coaliţiei.
Definiţia pe care NATO o dă mentenanţei în misiunile din teatrele de
operaţii este: „totalitatea acţiunilor întreprinse pentru menţinerea şi (sau)
repunerea în stare de funcţionare a tuturor autovehiculelor şi echipamentelor
şi readucerea acestora la condiţiile specifice de exploatare”1.
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Pentru realizarea mentenanţei în cadrul contingentelor naţionale sunt
prevăzute subunităţi sau formaţiuni de mentenanţă încadrate cu personal
adecvat, precum şi cu utilaje, scule şi piese de schimb. Prin personal adecvat
se înţelege că acesta trebuie că cunoască în detaliu toate caracteristicile tehnice ale tehnicii, să fie capabil să diagnosticheze orice defecţiune şi să o înlăture în cel mai scurt timp. De asemenea, important este ca stocurile de piese de
schimb să răspundă necesităţilor rezultate în activităţile de reparaţii.
Scopurile urmărite prin activităţile de mentenanţă sunt:
– menţinerea tehnicii în condiţii de operativitate;
– executarea întreţinerilor tehnice şi sezoniere;
– evacuarea tehnicii cu nevoi de reparaţii în locaţiile stabilite;
– repararea tehnicii cu nevoi de reparaţii.
Activităţile de mentenanţă se pot desfăşura în sistem preventiv, corectiv
sau complex, în situaţia când se impune acest lucru. Acestea au un caracter
continuu, de la intrarea până la ieşirea din teatrul de operaţii şi se desfăşoară,
de obicei, pe timpul pregătirii misiunilor şi, când e cazul, pe timpul executării acestora.
Există posibilitatea executării reparaţiilor complexe, care depăşesc posibilităţile structurilor naţionale, în compartimentul brigăzii multinaţionale, dar
numai pentru tehnica cu grad de interoperativitate şi compatibilitate relativ
mare, sau, în cazul forţelor terestre, pentru tehnica primită de la aliaţi.
Pentru tehnica proprie, cu defecţiuni complexe, care nu pot fi reparate de
structurile specializate din teatrele de operaţii, pot fi trimise echipe de specialişti din ţară însoţite de reprezentanţi ai firmei producătoare care să diagnosticheze şi înlăture defecţiunile.
În cazul tehnicii care nu poate fi reparată în teatrele de operaţii, aceasta
se repatriază şi este înlocuită cu una funcţională din existentul în ţară.
Din experienţa acumulată în teatrele de operaţii a rezultat că tehnica din
dotarea forţelor terestre este concepută şi realizată astfel încât să răspundă
condiţiilor climatice şi de relief ale teritoriului românesc, iar pentru alte condiţii climatice trebuie executate mai multe lucrări de adaptare la respectivele
condiţii.
Dintre elementele importante ale acestui tip de activitate amintim realizarea stocurilor de piese de schimb şi priceperea personalului care încadrează
structurile de mentenanţă din teatrele de operaţii. Realizarea stocurilor necesită cheltuieli semnificative de fonduri financiare, cheltuieli executate atât la
plecarea în misiune, cât şi pe parcursul executării misiunii, aceste stocuri fiind
mai, 2011
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completate periodic conform cererilor transmise în ţară.
Pe timpul efectuării misiunii hrănirea personalului se execută, de regulă,
prin grija contingentelor naţionale şi au la bază norme valorice stabilite prin
prevederi legale. Alocarea la drepturile de hrană se execută cu o zi înainte
pentru a doua zi sau, în cazul excepţiilor, în momentul servirii mesei, pe baza
datelor personale prevăzute în legitimaţie. În cazul executării hrănirii cu forţe
proprii, fondurile financiare necesare susţinerii acestei activităţi se trimit în
teatrul de operaţii. Structura de specialitate încheie contracte de achiziţii şi
servicii iar documentele justificative vor fi supuse verificărilor periodice legale prevăzute de instrucţiuni.
În misiunile tip coaliţie hrănirea se poate executa de către o naţiune desemnată, celelalte contingente solicitând acest serviciu pe baza unui contract.
Decontarea cheltuielilor cu hrănirea se execută periodic, documentele justificative fiind trimise la structura financiar-contabilă a Statului Major al Forţelor
Terestre.
Asemeni altor activităţi, îmbăierea militarilor şi spălarea lenjeriei se
poate asigura prin forţe proprii ale contingentului naţional, când există infrastructura necesară în spaţiile de cazare închiriate, sau se poate apela la serviciile oferite de grupul de sprijin al Coaliţiei, în baza unui contract de servicii.
Pentru satisfacerea unor nevoi de spălare a lenjeriei în zone izolate sau
care nu au dotările necesare, au fost asigurate maşini de spălat din ţară cu care
au fost dotate structurile de forţe. O dată cu acestea a fost asigurat şi detergentul necesar spălării.
Decontarea serviciilor de spălare se execută periodic, pe baza documentelor justificative trimise la structura financiar-contabilă a Statului Major al
Forţelor Terestre.
Sprijinul medical cuprinde ansamblul activităţilor întreprinse pentru
menţinerea stării de sănătate a efectivelor. În funcţie de cerinţele operaţionale pe timpul generării şi regenerării Forţei, afluirii/defluirii, executării misiunilor în teatrele de operaţii, asistenţa medicală se realizează prin structurile
medicale existente la toate eşaloanele, în cadrul sprijinului logistic.
În operaţiile multinaţionale asistenţa medicală se asigură pentru
ROL 1 de fiecare contingent cu formaţiunile medicale specializate naţionale sau multinaţionale, iar pentru ROL 2 şi 3 de spitalele militare ale
Coaliţiei/Forţei multinaţionale, cu sau fără rambursarea cheltuielilor.
Sprijinul medical, prin componentele sale: Protecţia Medicală a Forţei,
primul ajutor, medicina de urgenţă, asistenţă medicală primară, secundară şi
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terţiară, precum şi evacuarea medicală, depinde de gradul de operaţionalizare
şi nivelul eşalonului reprezentat de coaliţie.
O caracteristică importantă o reprezintă întărirea formaţiunilor medicale
ale contingentului prin asigurarea cu personal medical şi materiale sanitare
suplimentare.
În teatrele de operaţii, un rol deosebit de important îl reprezintă evacuarea răniţilor din câmpul de luptă, denumit Sistemul Integrat MEDEVAC. Ca
parte integrată a tratamentului continuu, MEDEVAC reprezintă evacuarea
medicală a pacienţilor către o formaţiune medicală pe mare, pe uscat sau pe
calea aerului. Evacuarea pe calea aerului este o procedură normală care se
execută pe timpul operaţiilor multinaţionale.
Fondurile financiare necesare asigurării medicamentelor şi a vaccinurilor sunt alocate de Forţele Terestre la Direcţia Medicală pentru executarea
achiziţiei.
Finanţarea actului medical este continuu. Astfel, la repatrierea în ţară,
participanţii la misiune execută vizita medicală post misiune. În cazul în care
militarii au fost răniţi şi sunt trataţi în spitale din străinătate (Germania, Italia
etc.), cheltuielile pentru serviciile medicale sunt suportate de statul român.
Asigurarea financiară a actului medical executat pentru susţinerea misiunilor în teatrele de operaţii reprezintă un obiectiv prioritar atât pentru structurile de planificare bugetară, cât şi pentru cele de execuţie financiar-contabilă
din forţele terestre române.
Pe timpul executării misiunii în teatrul de operaţii, militarii români beneficiază de asistenţă religioasă specializată. Acesta este asigurată prin intermediul preoţilor militari încadraţi la fiecare structură militară de nivel batalion.
Militarii care acţionează în cadrul structurilor mai mici decât cele de nivel
batalion beneficiază de acest serviciu prin intermediul aceloraşi preoţi militari, dar la intervale regulate.
Toate cheltuielile rezultate în urma activităţilor de înmormântare a eroilor militari din forţele terestre, căzuţi la datorie în misiunile din teatrele de
operaţii, se suportă din bugetul de stat.
Asistenţa psihologică este asigurată tot prin intermediul personalului
militar specializat, la nivelul structurilor de nivel batalion, în mod permanent
pentru probleme curente şi, în special, pentru cele strict legate de misiunile
care urmează a fi desfăşurate.
La înapoierea din misiune militarii beneficiază, conform legislaţiei în
vigoare, de 1,5 zile concediu suplimentar de odihnă pentru fiecare lună de
mai, 2011

331

Teatre de operaţii

misiune. Acest concediu se efectuează în staţiunile de recuperare şi refacere a
capacităţii de muncă ale Ministerului Apărării Naţionale, conform propriilor
opţiuni exprimate înaintea încheierii misiunii, prin grija Statului Major al
Forţelor Terestre.

Particularităţile asigurării
financiare
Particularităţile asigurării financiare pentru structurile din forţele terestre
care execută misiuni în teatrele de operaţii constau în faptul că, de regulă,
drepturile băneşti ale personalului aflat în misiune şi plata facturilor pentru
serviciile de care au beneficiat se plătesc de către Serviciul
Financiar–Contabil al Statului Major al Forţelor Terestre, pe baza documentelor legale şi a legislaţiei în vigoare. Detalii privind această activitate sunt prezentate în continuare.
Activitatea privind bugetarea şi asigurarea financiară a activităţilor desfăşurate de structurile din forţele terestre în teatrele de operaţii este determinantă şi hotărâtoare deoarece toate eforturile personalului militar pentru buna
desfăşurare a misiunii se transpun, de la început până la sfârşit, în bani. Chiar
şi activitatea umană are la bază o motivaţie dată de diurna zilnică primită pe
timpul executării misiunii.
Având în vedere importanţa acestei activităţi, bugetarea şi asigurarea
fondurilor financiare pentru misiunile din teatrele de operaţii reprezintă un
obiectiv primordial în forţele terestre, obiectiv căruia îi este acordată susţinerea cuvenită. Dimensiunile efortului bugetar sunt în strânsă legătură cu mărimea structurilor, perioada de desfăşurare a misiunii, tehnica din dotare, poziţia geografică a teatrului de operaţii şi alte costuri determinate de nevoile de
dotare şi înzestrare.
În susţinerea operaţiunilor NATO, modalitatea de împărţire a costurilor
necesare este următoarea:
– operaţiuni finanţate de către NATO – costurile sunt împărţite între
aliaţi, în baza unor aranjamente sau acorduri;
– operaţiuni finanţate iniţial de către NATO, ulterior acestea fiind împărţite, conform aranjamentelor, cu partenerii NATO şi non-NATO;
– operaţiuni decontate de partenerii altor organizaţii internaţionale, când
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structurile NATO participă la operaţiuni solicitate de aceste organizaţii, în
baza unor aranjamente sau acorduri.
În operaţiunile desfăşurate de NATO, naţiunile contribuitoare vor suporta toate costurile aferente cu desfăşurarea şi susţinerea lor.
Decontarea cheltuielilor determinate de sprijinul logistic într-o operaţiune aliată multinaţională condusă de NATO poate fi făcută prin: rambursare
bănească; returnarea materialelor date spre folosinţă; înlocuire; donare sau
transmitere gratuită.
Serviciile asigurate de structurile NATO abilitate emit, periodic, facturi
care trebuie avizate de structurile beneficiare şi transmise spre decontare la
structura de specialitate din Statul Major al Forţelor Terestre. Plăţile se execută în termen de 60 de zile de la primirea facturii, iar dacă apar neclarităţi în
legătură cu anumite sume vor fi solicitate documente de clarificare şi ulterior
vor fi executate plăţile.
Prin participarea la misiuni sub egida NATO, din punct de vedere al asigurării financiare, Statul Major al Forţelor Terestre are în vedere două aspecte principale: prevederea fondurilor financiare sau, altfel spus, bugetarea
misiunilor; rambursarea cheltuielilor făcute sau, altfel spus, finanţarea misiunilor.
Personal, consider că activitatea de planificare şi finanţare a misiunilor
în teatrele de operaţii, alături de factorul uman, reprezintă elementele esenţiale ale bunei organizări, pregătiri şi desfăşurări a tuturor misiunilor.
Efortul depus de forţele terestre pentru îndeplinirea acestui obiectiv este
reliefat şi de procentul cheltuielilor pentru susţinerea misiunilor în teatrele de
operaţii care a fost cuprins între 10% şi 20% din alocaţiile totale, diferenţele
fiind date de numărul structurilor participante şi de perioada de desfăşurare a
misiunilor.

Concluzii
Apreciez că efortul deosebit pe care Forţele Terestre îl acordă pentru
sprijinul cu resurse de apărare forţelor proprii dislocate în teatrele de operaţii
este cel mai bine reliefat de numărul personalului angrenat în aceste misiuni.
Astfel, la începutul anului 2010, forţele terestre aveau dislocate în teatrele de
operaţii contingente însumând peste 1 000 de militari, iar din luna mai 2010,
în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, efectivele dislocate
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în teatrul de operaţii Afganistan au fost suplimentate până la peste 1 500 militari. Totodată, din forţele terestre sunt dislocaţi în misiuni individuale (ca ofiţeri de legătură, personal de stat major şi observatori ONU) un număr de peste
50 militari.
Cu toate limitările impuse de alocaţiile bugetare insuficiente, s-a reuşit
să se asigure suportul logistic necesar forţelor dislocate, inclusiv a celor suplimentate atât pe timpul pregătirii pentru misiune, cât şi rotirii forţelor în TO.
Detaşamentele naţionale au fost asigurate cu tehnica militară şi echipamentele conform statului de organizare, înregistrându-se totuşi unele disfuncţii în
dotarea cu aparatură de vedere şi ochire pe timp de noapte, echipamente de
comunicaţii şi informatică, piese de schimb şi accesorii de B.A.T., precum şi
în asigurarea articolelor de resortul echipamentului nou introduse în norma de
echipare pentru misiune.

NOTE:
1
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Modular sustainement
in US Army
CAPTAIN ANDREI CIPRIAN VULPE*

Why is the US Army changing?
The changes in the operational environment, and especially the evolution
of joint warfare, led the US Army leaders to conclude that the Army required
a fundamental restructuring. Unlike the Cold War environment in which the
battle space was conventional and predictable, the environment facing today’s
Army and that of the Future Force is unpredictable and unconventional. This
new battle space requires new methodologies, techniques, and modular organizational structures. In 2004, the Army Chief of Staff decided to “create a
modular brigade-based Army that is more responsive to regional combatant
commanders’ needs, has better joint capabilities, facilitates force packaging
and rapid deployment, and fights as self contained units”.
In order to accomplish this goal he established two main ways of
approach:
* Batalionul 469 Logistic, Focşani.
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“A. Create modular Heavy and Infantry Brigade Units of Action (UAs)
designed and organized to deploy and fight on arrival as independent units
under the Joint Force Commander or a designated Army commander.
B. Create modular multifunctional and functional Support Units of
Action (UAs) designed and organized to deploy and fight on arrival in support of Joint or Army headquarters and/or Brigade Units of Action.”

What is the Modularity
Concept?
Modularity is happening now in the US Army. Modularity is a force design method that will enable parent units to detach modules or elements from
the parent unit and to tailor those functions and capabilities for deployment in
support of rapidly assembled contingency forces or a projected force.
Modules or elements are interchangeable, expandable, and able to meet changing missions and requirements. The goal of modularity is to provide the
combatant commander a flexible mix of headquarters and tactical forces. As
always, the challenge is to be able to deploy the right force, and the right command and control, at the right time and place.
The modular Army has a theatre-level headquarters (Unit of
Employment - UEy) to tailor and administratively control Army forces in the
theatre. Divisions will still have important roles, and will become capable of
being used as JTF-HQs as US Army moves to a Unit of Employment X (UEx)
design. The UEx is the higher level command and support organization for the
UAs and is roughly the size of a division. UEx will have Corps-level attributes as well. A UEx will command and control up to six maneuver UAs (modular Brigade Combat Teams) and numerous functional UAs.
BCTs are the primary organizations for fighting tactical engagements
and battles. The BCTs have one of three standard designs: heavy brigade combat team (HBCT), infantry brigade combat team (IBCT), and Stryker Brigade
Combat Team (SBCT). These BCTs include battalion-sized maneuver, fires,
reconnaissance, and logistic subunits. BCTs have organic close combat, combat support, and combat service support capabilities. They are organized as
combined arms units down to battalion level.
A mix of other brigades supports the UEx and the BCTs. These brigades
include an aviation brigade, a reconnaissance, surveillance and target acquisi-
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tion (RSTA) brigade, a maneuver enhancement brigade, a fires brigade, and a
sustainment brigade. The mission of these brigades is to support BCTs and
carry out specific tasks in support of echelons above BCT.
Incorporating elements of the corps and division into its structure, BCTs
are flexible, broad based, self-sufficient, and capable of independent action.
This has brought about major changes in the sustaining units of the
Army. Moving from the Division-based organizational structure to the brigade based modular, has structured a support force configuration that is adaptable, versatile, and responsive to the war fighting needs of the Joint Combatant
Commander. However, they have to change not only unit designs, but Army
concepts of operations and logistics support.
The intent of the logistics modular force design is to have a single person in charge of logistics, in a theater of operations, and that person will be
the commander of the theater sustainment command (TSC). He may exercise
command and control through his deployable command post (DCP) commander.

Modular Force Logistics
Organizations
Modular force logistics is executed by a streamlined group of logistics
organizations. The major support elements on the field are the Theater
Sustainment Command, the Sustainment Brigade, the Combat Sustainment
Support Battalion, the Brigade Support Battalion, and the Forward Support
Company. Each of these organizations has their own missions and capabilities
and as such is only brought to the conflict based on the AOR itself and the sustainment requirements of the operational elements.

Theater Sustainment Command
(TSC)
The Theater Sustainment Command is a regionally focused single Army
Log Headquarters that has a joint capability of providing Log C2 for multiple
JOAs. It is globally employable and has an end to end (2 way) vision of distribution operations.
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The mission of this structure is to plan, prepare, rapidly deploy, and execute operational logistics within assigned AOs or JOAs. TSC is an organization that supports a “brigade-based” army (Brigade Combat Teams).
TSC consolidates most of the logistic functions previously performed by
the Corps and Theater into a single operational echelon and is responsible for
command and control of logistics operations conducted in support of Army as
well as joint, interagency, and multinational forces.
Capabilities:
• Command and control for all assigned, attached, and OpCon units (for
5 to 8 Bdes/Group sized units);
• Coordination and conducts of inter-theater logistics support operations
and joint operations;
• Distribution management for Army, Joint, Interagency, and
Multinational Forces in theater;
• Planning, coordination, and supervision of intelligence, physical security, and area protection activities for areas assigned by the Army Forces
Commander.
The command will include a standardized headquarters organization
with modular subordinate units capable of providing multifunctional logistics:
supply, maintenance, transportation, petroleum, and port and terminal operations. Other specialized capabilities such as mortuary affairs, aerial delivery,
financial and soldier support are available as a force pooled asset. The combination of these capabilities gives the TSC commander the ability to organize and provide tailored support such as theater opening, distribution, or support to a Division or Corps. Using the Modular Concept, units can change
based on METT-TC (mission, enemy, terrain and weather, troops and support).
The TSC commander will serve as the senior Army logistics commander
in the Corps/Theater. The TSC will provide command and control of assigned,
attached, and OPCON units executing theater opening, theater distribution,
supply, maintenance, field services, contracting, contract management, procurement, transportation, human resources, and financial management.
The TSC will maximize throughput of Army forces and other supported
elements. It will provide support to the operational level units in the Theater
AO and overall support to Army forces. The TSC will also execute those lead
service Common User Logistics (CUL) support requirements that the Theater
commander assigns. It is capable of deploying multiple Sustainment
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Command (Expeditionary) (ESC) for command and control in an operational
environment with widely distributed forces.

Expeditionary Sustainment
Command (ESC)
The ESC is the TSC’s forward presence for expeditionary operations for
theater, Joint Forces Commander (JFC), or Regional Combatant Commander
(RCC) forces. The ESC is a deployable command post for the TSC. The focus
is on an assigned area of operations (AO) and those units deployed in the AO
(corps or divisions). The ESC synchronizes the AO distribution systems and
provides distribution oversight. The ESC can assist in tracking where requests
are in the supply system and coordinates distribution assets when appropriate
to redirect essential items based on the priority of support and the division or
corps commander’s priorities.

Army Sustainment Command
(ASC)
This is the single Army national materiel manager for units stationed in
the Continental United States (CONUS). It provides continuous equipment
and materiel readiness to CONUS forces through effective planning, materiel
and distribution management in accordance with the Army Force Generation
(ARFORGEN) process.
It accomplishes this in order to quickly and efficiently generates and project combat power to support expeditionary operations. It performs the same
materiel management functions for units in CONUS that a TSC would for
deployed forces. It achieves this by synchronizing Acquisition, Logistics and
Technology support from the strategic through the operational to the tactical
level. Serves as AMC’s single face to the field and facilitates reach back
across AMC to enhance mission support. It supports Army, Joint and
Coalition forces across the full spectrum of operations Manages Army
Prepositioned Stocks.
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Sustainment Brigades (SBs)
These brigades execute the materiel management and distribution guidance from the TSC or ESC (from ASC for those sustainment brigades stationed in CONUS when not deployed). When deployed, the command relationship with the ESC enables the TSC to issue directives to redistribute and surge
logistics capabilities across the theater to fulfill requirements as needed.
Under certain conditions a sustainment brigade may be OPCON to a Division
for a specified purpose or period of time. A Division/Corps does not routinely command and control supporting sustainment brigades.
The sustainment brigade support operations officer (SPO) interfaces
with the TSC or ESC (or ASC) materiel managers for asset management, visibility, and distribution to support the division or any other assigned customer
units. When deployed, sustainment brigades provide physical distribution and
distribution management of materiel to brigade combat teams and echelonsabove-brigade units as part of a theater-wide distribution process and area
support to units within an assigned AO, normally under the command and
control the TSC or its ESC.
Capabilities:
• Theater Opening (T.O.) - capable of establishing and managing initial
theater opening operations to include RS
OI functions and establishing the theater base.
• Theater Distribution (T.D.) - distributes to and retrogrades from maneuver BCTs and other support brigades operating in the theater/JAO.
• Sustainment Operations - provides supplies, field services, field and
selected sustainment level maintenance, recovery, and field feeding for itself
and its assigned subordinates.
The sustainment brigade’s only organic subordinate unit is its’ BTB. The
BTB provides C2 for assigned/attached personnel and units. It directs logistics support operations for the BTB and provides logistics advice to supported commanders in the BTB. The building blocks of the Sustainment Brigades
are the Combat Service Support Battalions.
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Figure no. 1. Exemple of a Sustainment Brigade Structure

Combat Sustainment Support
Batalions (CSSBs)
These battalions are modular and standardized to provide a full spectrum
of logistics support. Their designs will be standardized and they will usually
consist of five to seven companies; are flexible and multifunctional organizations and can be task organized to support theater opening, distribution, or life
support functions.
The CSSB’s mission is to plan, coordinate, synchronize, and execute
logistics. It provides command and control over subordinate logistics organizations that support decisive operations. It receives and employ modular
logistics units in support of its mission. It can provide direct or area support
depending upon requirements. It oversees distribution, sustainment, and
movement control operations and coordinates external logistics functions.
Capabilities:
• Command and control of all company level operations of the battalion;
• Establishes and operates a supply support activity (supply classes: I, II,
III, IV, V, VII, VIII, IX and water);
• Provides field maintenance, recovery, and selected sustainment level
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maintenance on an area basis;
• Provides human resource services, postal, finance, and religious services for units of the battalion.

Brigades Suport Battalions
(BSBs)
It is the optimal force specifically designed to provide logistics and combat health support to the IBCT anywhere in the world while it operates within
the confines of the Operational and Organizational (O&O) Concept.
Brigade Support Battalions are organic components of Brigade Combat
Teams (BCT). They consolidate selected functions previously performed by
division support commands, area support groups, corps support groups and
forward support battalions into a single operational echelon. They provide the
BCTs with a self-sustaining capability for up to 72 hours. They plan, coordinate, synchronize, and execute operations in support of BCT operations.
Mission:
• This unit provides command and control for all organic and attached
units of the Brigade Support Battalion (BSB).
• The BSB is organized to perform distribution based sustainment.
• Supplies are tailored and packaged for specific units based on a specified time and location.
Capabilities:
• Command and control, personnel accounting/ strength reporting and
casualty reporting for units assigned, attached, or OPCON to the BSB.
• The planning, direction, and supervision of CSS for all assigned and
attached units in the brigade.
• Movement management for all transportation assets operating in the
brigade area.
• The planning and direction of rear operations and limited area security
as assigned by the supported brigade commander.
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Forward Support Companies
(FSCs)
Mission: The FSC is a multi-functional company assigned to the BSB and
may be OPCONed to a supported battalion. The FSC provides field maintenance and all classes of supply (minus Class VIII).
Capabilities:
• A multifunctional unit organized to perform distribution of all classes of
supply, minus medical, to its supported maneuver battalion.
• It is designed to provide the first reload of fuel, ammunition and supplies.
• The Company HQs contains all field feeding assets for the supported
maneuver battalion.
• The Distribution (Supply &Transportation) Platoon provides POL (Bulk
and Packaged), ammunition and general supply support to a maneuver battalion.

Figure no. 2. The Modular Concept of Support
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• The Field Maintenance Platoon from the FSC provides dedicated automotive/track field maintenance and recovery capability to the maneuver battalion.
• Health Service Support is provided by Medics embedded in the maneuver battalion HHC, and the BSB Medical Company.
The following figure will help us to better understand the whole concept
of support presented in this article. The units pictured in the following figure
have been discussed already. However, the emphasis is on how supplies get to
the war fighter – unit and throughput are the major methods of distribution
pictured here.

Conclusions:
In the years immediately following 2004, critics of the Army’s modularity plan continued to worry about its alleged drawbacks, but the Army continued to express satisfaction that adequate progress was being made on implementing it in the aftermath of its adoption. Supporters of the modularity plan,
inside the Army and outside, celebrated its transformational qualities, as well
as its potential contributions to making the Army more swiftly deployable,
better able to handle multiple different contingencies, and more effective on
the battlefield.
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Abstract
The changes in the operational environment, and especially the
evolution of joint warfare, led the US Army leaders to conclude that
the Army required a fundamental restructuring. Unlike the Cold War
environment in which the battlespace was conventional and predictable, the environment facing today’s Army and that of the Future Force
is unpredictable and unconventional. This new battlespace requires
new methodologies, techniques, and modular organizational structures. In 2004, the Army Chief of Staff decided to „create a modular brigade-based Army that is more responsive to regional combatant commanders’ needs, has better joint capabilities, facilitates force packaging and rapid deployment, and fights as self contained units”.
Cuvinte-cheie: restructurare, modularitate, forţe modulare.

* Batalionul 469 Logistic, Focşani.
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De ce se restructurează armata
SUA?
Schimbările din mediul operaţional şi în special evoluţia războiului
modern i-au condus pe liderii armatei americane la concluzia că armata are
nevoie de o restructurare fundamentală. Spre deosebire de mediul Războiului
Rece, în care câmpul de luptă era convenţional şi previzibil, mediul cu care se
confruntă astăzi armata este imprevizibil şi neconvenţional. Acest mediu solicită crearea de metodologii şi tehnici de luptă noi şi a unei structuri organizaţionale modulare. În anul 2004, şeful Statului Major al Armatei a decis „să
creeze o armată bazată pe brigăzi modulare, mult mai receptivă la nevoile
comandanţilor structurilor combatante regionale, care are capacităţi interoperabile mai bune, facilitează crearea pachetului de forţe şi dislocarea rapidă şi
luptă ca unităţi autonome”.
Pentru a realiza acest obiectiv el a stabilit două direcţii principale de
acţiune:
a) să se creeze unităţi de acţiune modulare, brigăzi de infanterie şi brigăzi grele, concepute şi organizate pentru a fi dislocate şi pentru a lupta de la
sosirea în teatrul de operaţii, ca unităţi independente sub comanda comandantului Forţei Întrunite sau a unui alt comandant desemnat al armatei;
b) să se creeze unităţi multifuncţionale şi funcţionale de sprijin, unităţi
de acţiune modulare concepute şi organizate pentru a fi dislocate şi pentru a
lupta de la sosirea în teatrul de operaţii, în sprijinul comandamentelor întrunite sau ale armatei şi/ sau unităţi de acţiune de nivel brigadă.

Ce este conceptul de
modularitate?
Modularitatea se întâmplă acum în armata SUA. Modularitatea este o
metodă de redimensionare a Forţei care va permite unităţilor- “părinte” să
detaşeze module sau elemente din structura lor şi să ajusteze acele funcţii şi
capabilităţi necesare pentru dislocare, în sprijinul constituirii forţelor de intervenţie imediată sau a pachetului de forţe proiectat. Modulele sau elementele
sunt interschimbabile, sunt ajustabile pentru a răspunde schimbărilor continui
ale misiunilor şi cerinţelor. Scopul modularităţii este de a asigura comandan-
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ţilor forţelor combatante un amestec flexibil de comandamente şi forţe tactice. Ca întotdeauna, provocarea constă în a fi capabil de a disloca forţa optimă, comanda şi controlul necesare, la timpul şi în locul potrivit.
Armata modulară are un comandament pentru teatrul de operaţii (Unitate
de angajare - UEy) pentru a adapta/ ajusta şi a controla administrativ forţele
armatei în teatru. Diviziile vor avea în continuare un rol important şi vor
deveni capabile de a opera ca şi comandamente ale Forţelor Întrunite (JTF) de
îndată ce armata va trece la structura pe unităţi de angajare x (UEx). Unitatea
de angajare x este eşalonul superior de comandă şi sprijin pentru unităţile de
acţiune şi este aproximativ de dimensiunea unei divizii. UEx va avea, de asemenea, atribute de nivel Corp de armată. Unitatea de angajare x va comanda
şi va controla până la şase unităţi de acţiune de manevră (brigăzi luptătoare
modulare) şi numeroase unităţi de acţiune funcţionale.
Brigăzile luptătoare modulare sunt primele unităţi tactice de luptă.
Aceste unităţi au unul dintre cele trei modele standard: brigadă luptătoare grea
(Heavy Brigade Combat Team - HBST), brigadă luptătoare de infanterie
(Infantry Brigade Combat Team - IBST) şi brigadă luptătoare de infanterie
mecanizată (Stryker Brigade Combat Team - SBCT). Aceste brigăzi includ
unităţi de manevră, de artilerie şi de recunoaştere de nivel batalion şi subunităţi de logistică. BCT-urile au capacităţi organice de luptă apropiată, de sprijin de luptă şi de sprijin logistic, fiind organizate ca unităţi de arme combinate până la nivel de batalion.
Următoarele tipuri de brigăzi modulare multifuncţionale sprijină UExurile şi BCT-urile: brigăzi de aviaţie, de recunoaştere, supraveghere şi identificare a ţintelor, de creştere a capacităţii de manevră, de sprijin de foc (de artilerie) şi de sprijin logistic. Misiunea acestor brigăzi este de a sprijini BCTurile şi de a executa misiuni specifice în sprijinul eşaloanelor superioare BCTurilor.
Incluzând elemente specifice corpului şi diviziei în structura sa, BCT-ul
este o structură flexibilă, de sine-stătătoare şi capabilă să execute acţiuni independente.
Acest lucru a dus la schimbări majore în rândul unităţilor de sprijin ale
armatei. Trecerea de la structura organizatorică a armatei americane bazată pe
divizii la structura modulară bazată pe brigăzi a configurat o forţă de sprijin
adaptabilă, versatilă şi care răspunde nevoilor comandantului forţelor combatante întrunite pe timpul unui conflict armat. Cu toate acestea, trebuie schim-
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bată nu numai structura unităţilor, dar şi conceptul de operaţii şi de sprijin
logistic al armatei.
Scopul design-ului forţei logistice modulare este acela de a avea un singur om la comanda logisticii, în teatrul de operaţii, şi acea persoană va fi
comandantul Comandamentului de Sprijin Logistic în Teatru. El poate exercita comanda şi controlul prin intermediul comandantului postului de comandă dislocabil.

Structuri care asigură
logistica forţelor modulare
Logistica forţelor modulare este executată de un grup de structuri logistice redimensionate (modulare) pentru a fi cât mai eficiente. Principalele elemente de sprijin logistic în mediul operaţional sunt Comandamentul de
Sprijin Logistic în Teatru, Brigada de sprijin logistic, Batalionul de sprijin
logistic în luptă, Batalionul de sprijin logistic al brigăzii şi Compania de sprijin logistic înaintat. Fiecare din aceste organizaţii au propriile lor misiuni şi
capacităţi şi, ca atare, intervin în conflict în funcţie de zona lor de responsabilitate şi în funcţie de cerinţele de sprijin logistic ale elementelor operaţionale.

Comandamentul de
Sprijin Logistic în Teatru CSLT (Theater Sustainment
Command - TSC)
Comandamentul de Sprijin Logistic în Teatru (CSLT) este comandamentul logistic regional al armatei, care are capacitatea de a asigura comanda şi
controlul logistic pentru mai multe zone operaţionale întrunite. Este utilizabil
la nivel global şi are vizibilitatea totală a operaţiunilor de distribuţie.
Misiunea acestei structuri este de a planifica, pregăti, disloca rapid şi de
a executa operaţiuni logistice în zonele de operaţii sau în zonele de operaţii
întrunite din aria de responsabilitate. CSLT este o organizaţie care sprijină brigăzile modulare ale armatei SUA.
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CSLT consolidează cele mai multe dintre funcţiile logistice executate
anterior de către Corp într-un eşalon operaţional unic şi este responsabil pentru comanda şi controlul operaţiunilor efectuate în sprijinul logistic al armatei, precum şi al forţelor multinaţionale interoperabile.
Capabilităţi:
a) comanda şi controlul unităţilor repartizate în sprijin, ataşate sau aflate
în controlul operaţional (pentru cinci la opt unităţi/ grupuri de dimensiunea
unei brigăzi modulare);
b) coordonarea şi conducerea operaţiunilor logistice inter-teatre şi a operaţiilor întrunite;
c) managementul distribuţiilor pentru armata SUA şi forţele multinaţionale;
d) planificarea, coordonarea şi supravegherea informaţiilor, securităţii
fizice şi a activităţilor de protecţie a zonei pentru aria desemnată de
Comandantul Forţelor Armate.
Comanda CSLT va cuprinde o organizare standardizată de comandamente cu unităţi modulare subordonate, capabile să asigure sprijin logistic multifuncţional: aprovizionare, mentenanţă, transport, carburanţi-lubrifianţi şi operaţiuni specifice executate în porturi şi terminale. Alte capabilităţi specializate cum ar fi servicii mortuare, de transport aerian, financiare şi de sprijin al
militarilor sunt disponibile ca o rezervă comună de mijloace la dispoziţia
CSLT. Combinaţia acestor capabilităţi dă comandantului CSLT capacitatea de
a organiza şi de a oferi sprijin adaptat în funcţie de misiunea primită, cum ar
fi: deschiderea teatrului de operaţii (TO), distribuţie în TO sau sprijin în TO
pentru o divizie sau un corp de armată. Folosind conceptul modular, structura unităţilor se poate schimba în funcţie de specificul misiunii, inamic, teren
şi vreme, trupe proprii şi sprijin logistic necesar.
Comandantul CSLT va fi comandantul logisticii armatei în Corp / teatru.
CSLT va asigura comanda şi controlul unităţilor repartizate în sprijin, a celor
ataşate şi a celor aflate în controlul operaţional (OPCON) al CSLT, care execută misiuni de deschidere a teatrului de operaţii, de distribuţie în TO, aprovizionare, mentenanţă, servicii de campanie, contractare, gestionarea contractelor, achiziţii publice, transport, resurse umane şi de management financiar.
CSLT va maximiza tranzitarea forţelor armate şi a celorlalte elemente
sprijinite. Va oferi sprijin unităţilor de nivel operaţional în zona de operaţii din
TO (în jos, până la nivel divizie) şi sprijin general forţelor armate. CSLT va
asigura, de asemenea, acele servicii comune de logistică repartizate în sarci-
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na structurii conform directivelor comandantului teatrului. CSLT este capabil
să disloce multiple Comandamente de Sprijin Logistic Expediţionare pentru
executarea comenzii şi controlului într-un mediu operaţional cu forţe distribuite într-o zonă întinsă de operaţii.

Comandamentul de Sprijin
Logistic Expediţionar – CSLE
(Expeditionary Sustainment
Command - ESC)
CSLE este prezenţa înaintată a CSLT pentru operaţii expediţionare în
teatru, pentru comandantul forţelor întrunite sau pentru comandantul regional
al forţelor combatante. CSLE este un post de comandă dislocabil pentru
CSLT. Acesta pune accentul pe zona de operaţii repartizată şi pe unităţile
dislocate în acea zonă de operaţii (de nivel Corp sau Divizie). Structura sincronizează sistemele de distribuţie din zona de operaţii şi asigură supravegherea distribuţiilor. CSLE poate ajuta la localizarea cererilor care au fost introduse în sistemul de aprovizionare şi coordonează distribuţia bunurilor când
este cazul să redirecţioneze itemi esenţiali pe baza priorităţilor de sprijin şi a
priorităţilor stabilite de comandantul corpului sau diviziei.

Comandamentul de Sprijin
Logistic al Armatei – CSLA
(Army Sustainment
Command - Asc)
Acesta este singurul manager naţional al materialelor armatei pentru unităţile aflate pe teritoriul SUA.
CSLA asigură disponibilitatea continuă a echipamentelor şi materialelor
necesare structurilor de pe teritoriul SUA printr-o planificare eficientă a resurselor şi printr-un management al distribuţiilor în conformitate cu procesul de
generare a forţelor armate.
Realizează acest lucru cu scopul de a genera rapid şi eficient şi de a proiecta puterea de luptă pentru a sprijini operaţiunile expediţionare. Îndeplineşmai, 2011
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te, pentru unităţile aflate pe teritoriul SUA, aceleaşi funcţii pe care
Comandamentul de Sprijin Logistic în Teatru le îndeplineşte pentru unităţile
dislocate în afara teritoriului naţional. Realizează sincronizarea achiziţiilor,
logisticii şi suportului tehnologic de la nivelul strategic până la nivelul operaţional şi tactic. Sprijină armata şi forţele de Coaliţie pentru întregul spectru de
operaţii desfăşurate. Gestionează stocurile prepoziţionate ale armatei.

Brigăzile de Sprijin Logistic –
BSL (Sustainment Brigades –
SBs)
Aceste brigăzi execută managementul materialelor şi dispoziţiile date de
CSLT sau CSLE (sau de CSLA pentru acele BSL care nu sunt dislocate în
afara teritoriului naţional). Când unităţile sunt dislocate, relaţia de subordonare dintre BSL şi CSLE permite CSLT să emită directive pentru redistribuirea
şi redimensionarea capabilităţilor logistice în teatru, în scopul îndeplinirii
cerinţelor necesare. În anumite condiţii o brigadă de sprijin logistic poate fi în
controlul operaţional al unei divizii pentru un anume scop sau pentru o anumită perioadă de timp, însă o divizie/ un corp nu are în comandă şi control, în
mod obişnuit, o asemenea unitate de sprijin.
Ofiţerul de sprijin al operaţiilor din cadrul brigăzii cooperează cu managerii materialelor din cadrul CSLT, CSLE sau CSLA pe probleme legate de
gestionarea bunurilor necesare, vizibilitatea acestora în fluxul de aprovizionare şi distribuţia lor, pentru a sprijini divizia sau oricare alte unităţi beneficiare aflate în asigurarea logistică a BSL. În teatrul de operaţii, brigăzile asigură
distribuţia efectivă şi managementul distribuţiei materialelor la brigăzile luptătoare şi la eşaloanele superioare, ca parte a procesului de distribuţie la nivelul teatrului şi de sprijin pentru unităţile aflate în zona de operaţii aflată în responsabilitate.
Capacităţi:
a) deschiderea teatrului de operaţii (T.O.) – capabilă să organizeze şi să
conducă operaţiunile de deschidere iniţială a teatrului, incluzând recepţia, staţionarea, deplasarea ulterioară, integrarea (RSOMI) şi instalarea bazei iniţiale a teatrului de operaţii;
b) operaţiuni de distribuţie în TO (T.D.)– execută operaţiuni de distribu-
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ţie/ de retragere a bunurilor la/ de la brigăzile luptătoare şi de la alte brigăzi
de sprijin care operează în teatrul de oparaţii/ zona de operaţii întrunite;
c) operaţiuni de sprijin logistic – asigură bunuri, servicii de campanie, de
mentenanţă şi de evacuare a tehnicii, de hrănire pentru structura proprie şi
pentru structurile subordonate;
d) singura unitate organică din structura brigăzii de sprijin logistic este Batalionul
Subunităţilor de Brigadă - BSB (Brigade Troops Battalion - BTB). Batalionul asigură
comanda şi controlul pentru personalul şi unităţile alocate/ ataşate. Acesta conduce operaţiunile de sprijin logistic ale subunităţilor subordonate şi oferă consiliere logistică
comandanţilor unităţilor pe care le sprijină.
Elementele de bază ale brigăzilor de sprijin logistic sunt batalioanele de
sprijin logistic în luptă.

BSL
Repartizate

Ataşate

BSB

CSSB

MED

Cp. Spr.
Repartizate Ataşate

Cp. Spr.

C.I.

FIN

Res Um

MUN

TRANS

MENT

Serv. Cmp.

Figura nr. 1. Structura organizatorică a unei brigăzi de sprijin
logistic (exemplu)

Batalioanele de Sprijin Logistic
în Luptă – BSLL (Combat
Sustainment Support Battalions
- CSSBs)
Aceste batalioane sunt modulare şi uniformizate pentru a oferi un spectru complet de sprijin logistic. Structura lor va fi standardizată şi va consta, în
mod obişnuit, din cinci la şapte companii. Sunt unităţi flexibile şi multifunc-
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ţionale care pot fi organizate pentru misiuni de sprijin a operaţiunilor de deschidere a teatrului şi de distribuţie.
Misiunea batalionului este de a planifica, coordona, sincroniza şi executa operaţiuni logistice. Acesta asigură comanda şi controlul asupra structurilor de logistică subordonate, care sprijină operaţiunile de luptă decisive.
Primeşte şi angajează în sprijinul misiunii sale structuri logistice modulare.
Poate oferi sprijin direct sau sprijin în zona de responsabilitate a batalionului
în funcţie de cerinţele misiunii. Supraveghează distribuţia, sprijinul logistic şi
operaţiunile de control ale traficului şi coordonează funcţiile logistice externe.
Capacităţi:

a) comanda şi controlul tuturor operaţiunilor de la nivelul companiilor
din structura batalionului;
b) organizează şi desfăşoară activitatea de sprijin logistic pentru următoarele clase de aprovizionare: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX şi apă;
c) asigură reparaţii de complexitate redusă (repararea prin înlocuirea pieselor de schimb defecte), evacuarea şi anumite servicii de mentenanţă de complexitate ridicată în aria de responsabilitate;
d) asigură servicii de resurse umane, poştale, financiare şi religioase pentru subunităţile batalionului.

Batalioanele de Sprijin Logistic
ale Brigăzii - BSLB (Brigade
Support Battalions – BSBs)
Aceasta este forţa optimă special concepută pentru a oferi sprijin logistic şi sprijin medical în luptă pentru brigăzile luptătoare modulare (BCTs)
oriunde în lume, în timp ce îşi desfăşoară activitatea în limitele conceptului
operaţional şi organizaţional.
Batalioanele de sprijin logistic ale brigăzii sunt componente organice ale
brigăzilor luptătoare modulare (Brigade Combat Teams - BCTs). Aceste unităţi multifuncţionale au contopit anumite funcţii executate anterior de comenzile de sprijin logistic ale diviziilor, grupurile de sprijin logistic zonale, grupurile de sprijin logistic de la nivelul Corpului de armată şi de batalioanele de
sprijin logistic înaintat, într-un singur eşalon operaţional. Batalioanele asigu-
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ră brigăzile pe care le sprijină logistic cu o capacitate de autosusţinere de până
la 72 de ore. De asemenea, ele planifică, coordonează, sincronizează şi execută operaţiuni în sprijinul operaţiilor brigăzilor luptătoare modulare.
Misiunea:
• această unitate asigură comanda şi controlul pentru toate subunităţile
aflate în organică sau ataşate;
• batalionul este organizat pentru a executa sprijin logistic prin operaţiuni
de distribuţie;
• livrările sunt adaptate şi ambalate pentru anumite tipuri de unităţi în
baza unui timp şi a unei locaţii specificate anterior.
Capacităţi:
a) comanda şi controlul, evidenţa personalului/raportarea efectivelor şi a
victimilor pentru subunităţile repartizate, ataşate sau aflate în controlul operaţional al batalionului;
b) planificarea, conducerea, supravegherea sprijinului logistic de luptă
pentru toate unităţile alocate şi ataşate din brigadă;
c) coordonarea mişcării (transporturilor) pentru toate mijloacele de transport care operează în zona de responsabilitate a brigăzii;
d) planificarea şi conducerea operaţiunilor de spate (rear) şi de securitate a unei zone limitate, aşa cum au fost acestea repartizate de către comandantul brigăzii sprijinite.

Companiile de Sprijin Logistic
Înaintat - CSLI (Forward
Support Companies - FSCs)
Misiunea:
Compania de sprijin logistic înaintat este o subunitate multifuncţională
repartizată batalionului de sprijin al brigăzii şi poate fi sub controlul operaţional (OPCON) al unui batalion pe care îl sprijină logistic. Compania asigură
reparaţii de complexitate redusă (reparare prin înlocuirea pieselor de schimb
defecte) şi aprovizionarea cu toate clasele de aprovizionare (mai puţin clasa
VIII – Materiale medicale).
Capacităţi:
a) subunitate multifuncţională organizată pentru a executa distribuţia
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tuturor claselor de aprovizionare, mai puţin clasa VIII, la batalionul de manevră pe care îl sprijină;
b) este concepută pentru a asigura prima reîncărcare cu combustibil,
muniţie şi provizii;
c) comandamentul companiei conţine toate materialele de resortul hranei
necesare pentru batalionul de manevră sprijinit.
d) plutonul de distribuţie (aprovizionare şi transport) asigură combustibilul (vrac şi ambalat), muniţiile şi sprijinul pentru aprovizionarea generală a
unui batalion de manevră;
e) plutonul de întreţinere al companiei asigură reparaţii de complexitate
redusă, mijloace de recuperare/ evacuare pentru batalionul de manevră sprijinit;
f) sprijinul medical este asigurat de către medicii din cadrul comandamentului batalionului de manevră sprijinit şi de către compania medicală a
batalionului de sprijin logistic al brigăzii.
Figura următoare ne va ajuta să înţelegem mai bine întregul concept de
sprijin logistic modular prezentat în acest articol. Unităţile materializate în
desen au fost deja prezentate în rândurile de mai sus. Accentul se pune şi pe
modul în care bunurile sunt distribuite la luptător: distribuţia directă a bunurilor la batalionul de sprijin logistic al brigăzii (BSB) şi distribuţia bunurilor
în cadrul brigăzii luptătoare (de la BSB la companiile de sprijin logistic înaintat - FSC) sunt cele două mari metode de distribuţie prezentate în Figura nr.2.
LISTA CU ACRONIMELE FOLOSITE ÎN FIGURA NR.2:
TSC - THEATER SUSTAINMENT COMMAND (COMANDAMENTUL DE SPRIJIN LOGISTIC ÎN TEATRU)
ASC - ARMY SUSTAINMENT COMMAND (COMANDAMENTUL
DE SPRIJIN LOGISTIC AL ARMATEI)
SUS BDE (TO) - SUSTAINMENT BRIGADE – THEATER OPENING
(BRIGADA DE SPRIJIN LOGISTIC – DESCHIDEREA TEATRULUI)
SUS BDE (TD) - SUSTAINMENT BRIGADE – THEATER DISTRIBUTION (BRIGADA DE SPRIJIN LOGISTIC – DISTRIBUŢIA ÎN TEATRU)
CSSB - COMBAT SUSTAINMENT SUPPORT BATTALION (BATALIONUL DE SPRIJIN LOGISTIC ÎN LUPTă)
BSB - BRIGADE SUPPORT BATTALION (BATALIONUL DE SPRIJIN LOGISTIC AL BRIGăZII)
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FSC - FORWARD SUPPORT COMPANY (COMPANIA DE SPRIJIN
LOGISTIC ÎNAINTAT)
Concluzii:
În anii ce au urmat anului 2004, criticii planului de transformare a armatei au continuat să pună sub semnul întrebării presupusele sale avantaje, însă
armata SUA şi-a exprimat în mod constant mulţumirea, evidenţiind progresele făcute în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planului în urma adoptării
sale.
Susţinătorii planului de modularitate, atât din armată cât şi din afara
acesteia, au apreciat transformările calitative precum şi contribuţia acestui
plan la creşterea capacităţii de dislocare rapidă, făcând armata SUA mai în
măsură să se ocupe de situaţiile neprevăzute apărute şi mai eficientă pe câmpul de luptă.

Conceptul de Sprijin Logistic Modular

Figura nr. 2 Conceptul de sprijin logistic modular
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Abstract:
The importance of great leadership to sustain the logistical support provided to the big units (units) in combat (combat support) is
provided, in our opinion, by the optimal correlation size and flow of
information, goods and persons in order to provide combat forces with
what they need at the right time and place indicated. Because these
activities should take place continuously, quickly and safely, the logistics information system must be viable, coherent, work both vertically
and horizontally, in any situation. In this respect, at the level of the
informational system should be a cycle that ensures directing, procurement, processing and distribution of the logistic information.

* Comandamentul Logistic Întrunit, Bucureşti
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onform opiniilor existente în mediul militar, ciclul informaţional
reprezintă „... procesul prin care un set de date, culese în vederea
îndeplinirii unui anumit obiectiv, sunt transformate în informaţii şi sunt puse
la dispoziţia factorilor de decizie militară şi a beneficiarilor în părţile ce-i privesc“1.
În sensul celor prezentate, ciclul informaţional reprezintă un instrument specific utilizat în scopul realizării unei pregătiri cât mai complete din
punct de vedere informativ, a zonei de responsabilitate logistică. Prin intermediul acestui proces, organele de planificare şi conducere logistică identifică în condiţii reale cerinţele pe linia informaţiilor logistice, desfăşoară
activităţi de colectare a acestora, le prelucrează şi le difuzează în condiţii
specifice.
Ciclul informaţional ia în considerare, de regulă, derularea (executarea)
într-o succesiune logică a următoarelor etape2:
• Planificarea şi direcţionarea. Presupun stabilirea legăturilor între
toate structurile de informaţii, identificarea nevoilor de informaţii, stabilirea
priorităţilor şi direcţiilor de acţiune, precizarea misiunilor de cercetare pentru
acţiunile militare întrunite, în curs de desfăşurare şi cele viitoare.
• Culegerea datelor şi informaţiilor. Presupune o concepţie unitară în
implicarea tuturor surselor de informaţii ce acţionează în spaţiul terestru,
aerian, cosmic şi naval, în scopul satisfacerii nevoilor de informaţii stabilite.
• Prelucrarea datelor şi informaţiilor. Reprezintă procesul de procesare şi direcţionare, analiză şi elaborare a informaţiilor, desfăşurat de o manieră
logică (mental sau bazat pe inteligenţa artificială), colectiv şi imparţial, ce stabileşte semnificaţia datelor şi informaţiilor şi care se finalizează printr-un produs de informaţii (prezentări verbale, documente scrise sau în format electronic, hărţi etc.).
• Difuzarea. Reprezintă faza în care informaţiile sunt transmise beneficiarilor pe verticală (ascendentă, de regulă, informaţii finite către factorii de
decizie, descendentă – către structurile de execuţie) sau pe orizontală (între
structurile de la acelaşi nivel), folosindu-se informarea, rapoarte informative
sau alte proceduri de stat major (hărţi, casete video sau imagini digitale).
• Valorificarea informaţiilor. Are loc pe timpul fundamentării deciziei,
planificării şi conducerii acţiunilor militare întrunite de către comandanţi, în
cadrul comandamentului şi, în special în structurile de informaţii/cercetare

C
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pentru planificarea şi conducerea acţiunilor de cercetare.
• Evaluarea şi conexiunea inversă (feedback-ul). Constituie faza în
care se stabileşte eficienţa ciclului informaţional, pe faze şi în întregul său
conţinut, pentru stabilirea de soluţii faţă de nevoile de informaţii stabilite iniţial sau actualizate în raport de desfăşurarea acţiunilor militare întrunite.
În opinia noastră, nu trebuie făcută deosebire în legătură cu structurile
care trebuie să concure la procurarea informaţiilor. În acest sens, considerăm
că toate compartimentele comandamentului marii unităţi (unităţii) logistice
trebuie să concure, pe domenii specifice de responsabilitate, la procurarea
informaţiilor necesare despre zona de acţiune, inamic şi trupele proprii.
„Responsabilitatea pentru realizarea sistemelor de comunicaţii şi informatică
este:
– de sus în jos (de la eşalonul superior la cel subordonat);
– de la stânga la dreapta;
– de la forţele de sprijin la unitatea sprijinită;
– din spate către front (pentru unităţile de acelaşi nivel);
– de la unitatea care se înlocuieşte la unitatea care înlocuieşte (pe timpul
înlocuirii). Legătura trebuie să fie, pe cât posibil, reciprocă, cu eşaloanele
superioare, subordonaţii şi vecinii”3.
Aşa cum am mai prezentat anterior, unul dintre cele mai importante sisteme de sprijin care facilitează planificarea acţiunilor militare este reprezentat de Sistemul Logistic Integrat/ SLI. Conform prevederilor regulamentare,
acesta este definit ca fiind „... adaptat conceptual şi structural pentru asigurarea managementului centralizat al resurselor materiale necesare forţelor, constituindu-se ca o interfaţă între sistemul logistic al armatei şi economia naţională. Acesta este organizat pe niveluri de responsabilitate, bazat pe aprovizionare şi depozitare şi fundamentat pe fluxuri de distribuţie”4.
În opinia noastră, existenţa unui SLI ar asigura: eliminarea paralelismelor şi suprapunerilor în realizarea sprijinului logistic al forţelor şi asigurarea compatibilităţii cu sistemele logistice ale NATO, degrevarea
structurilor de comandă de sarcini administrative, prin transferul în
mediul civil al serviciilor comune domeniilor de activitate ale agenţilor
economici, alocarea eficientă a resurselor materiale şi dimensionarea
corectă a stocurilor.
Pentru realizarea propriu-zisă a conducerii în mod centralizat şi integrat
pe cele cinci clase de materiale, în armata României se urmăreşte a se utiliza
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componentele existente deja ale Sistemului Informatic Logistic (SIL), astfel
încât să fie asigurată:
– transmiterea mai rapidă a datelor de la structurile logistice subordonate, realizarea controlului automat al activităţilor de distribuţie a materialelor
din depozite şi primirea acestora la unităţi;
– accesul marii unităţi (unităţii) logistice la datele privind nivelul stocurilor la toate marile unităţi (unităţile) deservite;
– controlul automat al stocurilor şi asigurarea informaţiilor necesare
completării acestora prin redistribuire sau achiziţii;
– managementul echipamentelor, mentenanţei, al distribuţiilor şi al achiziţiilor.
Documentele pentru planificarea şi conducerea sprijinului logistic sunt
elaborate de structura logistică a marilor unităţi (unităţilor) logistice în care se
materializează obiectivele, procedurile şi activităţile ce urmează a se executa
în vederea îndeplinirii misiunilor pe linia sprijinului logistic.
Suntem de părere că documentele de planificare a sprijinului logistic trebuie să asigure: concentrarea sprijinului logistic pe direcţiile de efort ale forţelor proprii, definirea clară a activităţilor de sprijin logistic care conduc la
obţinerea succesului şi realizarea unităţii efortului tuturor forţelor de logistică. Totodată, acestea trebuie să constituie baza pentru elaborarea planurilor
unităţilor şi subunităţilor subordonate şi să fie flexibile pentru a permite păstrarea libertăţii de acţiune chiar şi în situaţii des schimbătoare.
În sensul celor prezentate, dorim să evidenţiem faptul că „exactitatea
documentelor de conducere logistică se realizează prin cunoaşterea în permanenţă a gradului de suport logistic a trupelor şi prin reflectarea în acestea a
situaţiei reale"5. Aceste documente se redactează, de regulă, pe hărţi, planuri,
scheme şi sub formă de text, fotograme sau înregistrări pe benzi magnetice,
dischete sau alte medii de stocare informatice. Documentele de planificare a
sprijinului logistic redactate sub formă de text vor fi întocmite în carnetul de
campanie şi pe formulare tipizate.
Conţinutul documentelor redactate sub formă de text trebuie să fie scurt,
clar şi precis, iar al celor sub formă grafică să fie expresiv şi să cuprindă toate
datele necesare pentru înţelegerea corectă a mesajului transmis.
Tabelele, textele, graficele, schemele, fotografiile şi calculele ajutătoare sunt grupate separat şi constituie anexe la documentele pe care le completează.
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Răspunderea pentru autenticitatea şi actualizarea datelor şi informaţiilor
din conţinutul documentelor de sprijin logistic, cât şi expedierea lor la cei
interesaţi, revin şefilor structurilor care le elaborează.
Marile unităţi şi unităţile logistice (precum şi structurile logistice de la
marile unităţi şi unităţile combatante şi de sprijin de luptă) folosesc, în procesul planificării sprijinului logistic, prin organele de planificare logistică,
documente de planificare a sprijinului logistic, documente de informare şi
documente ajutătoare. Oportunitatea în întocmirea şi transmiterea documentelor de conducere a sprijinului logistic se poate realiza prin sporirea vitezei
culegerii, transmiterii, prelucrării, înmagazinării şi redactării informaţiilor
al căror volum, pe câmpul de luptă, creşte necontenit. Se pune, de asemenea, cu tărie problema creşterii ritmului de efectuare a diferitelor calcule de
asigurare materială, folosind mijloace electronice de calcul, acestea jucând
un rol deosebit în reducerea timpului de elaborare al documentelor de conducere.
Întocmirea şi aducerea conţinutului documentelor la cunoştinţa executanţilor, în timp oportun, constituie o condiţie esenţială, dacă se ţine seama de
timpul scurt de care se dispune, de regulă, pentru pregătirea luptei şi de schimbările dese ale situaţiei. Un document de conducere întocmit sau expediat cu
întârziere poate să fie inutil sau chiar dăunător. Un document întocmit şi adus
la timp la cunoştinţă celor vizaţi, îi ajută să înceapă cât mai repede activitatea
şi le creează timp mai mult la dispoziţie pentru măsurile concrete în cadrul
logisticii.
Claritatea şi concizia documentelor de conducere a sprijinului logistic au
o mare importanţă, atât pentru cei care întocmesc şi transmit aceste documente, cât şi pentru însuşirea conţinutului lor de către persoanele cărora le sunt
adresate. În documente trebuie să fie folosiţi termenii şi prescurtările regulamentare, fără cuvinte de prisos. De asemenea, documentele de conducere nu
trebuie să conţină generalităţi şi atribuţiuni comune, ce se găsesc în regulamente şi instrucţiuni şi care trebuie cunoscute de tot personalul de conducere.
Claritatea şi concizia se impun şi mai mult la întocmirea documentelor tipizate, în vederea transmiterii lor prin mijloace tehnice de legătură.
O altă cerinţă la care trebuie să răspundă documentele de conducere a
sprijinului logistic este aceea de a avea o formă şi un conţinut care să permită pregătirea sau adaptarea lor cu uşurinţă la procesarea cu mijloacele electronice de calcul. Folosirea cu eficienţă a acestor mijloace în cadrul punctelor de
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comandă ale marilor unităţi tactice depinde de elaborarea cu rigurozitate a
unor algoritmi cu activităţile specifice, ce se execută în împrejurări variate, şi
stabilirea unor formulare corespunzătoare pentru culegerea informaţiilor şi
pentru prelucrarea datelor primite, cât şi prin crearea unor programe şi a unor
baze de date adecvate.
Totalitatea documentelor necesare pentru planificarea şi conducerea sprijinului logistic poartă numele de documente de conducere logistică. Ele se
redactează, de regulă, pe hărţi, planuri, scheme, sau sub formă de text, fotograme ori înregistrări pe benzi magnetice, dischete sau alte medii de stocare a
informaţiilor.
În procesul conducerii sprijinului logistic al structurilor de conducere
logistică se folosesc trei categorii de documente: de conducere; de informare;
ajutătoare.
Documentele pentru conducerea sprijinului logistic al operaţiilor întrunite sunt elaborate de către structura de comandă a sprijinului logistic şi cuprind
obiectivele, procedurile şi activităţile ce urmează a se lua/ executa în vederea
îndeplinirii misiunilor.
Documentele fundamentale pentru conducerea sprijinului logistic al operaţiei întrunite sunt6: planul de sprijin logistic şi ordinul de sprijin logistic.
Aceste documente se întocmesc având la bază planul distribuirii resurselor,
planul transporturilor, planul mentenanţei, planul asigurării medicale operaţionale, planul de activitate al structurii logistice.
Planul de sprijin logistic este „documentul de bază pentru conducerea
sprijinului logistic”7. Se întocmeşte pe baza: concepţiei privind desfăşurarea
luptei, concepţiei sprijinului logistic a eşalonului superior, deciziei comandantului, concepţiei proprii de sprijin logistic şi a estimării logistice, recunoaşterilor.
Planul de sprijin logistic necesită abordarea şi soluţionarea, în principal, a următoarelor probleme:
– analiza consumurilor şi a pierderilor zilnice;
– evaluarea existentului în sursele de aprovizionare din zonă;
– planificarea aprovizionării şi a transporturilor pe timpul pregătirii şi
ducerii luptei;
– planificarea mentenanţei în funcţie de criteriile de standardizare existente, asigurarea cu forţe şi mijloace specializate proprii şi în sistem zonal,
capacităţi militare şi civile;
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– planificarea resurselor necesare evacuării răniţilor şi bolnavilor şi acordarea asistenţei medicale;
–planificarea resurselor financiare-necesarul de fonduri pentru plata
achiziţiilor, rechiziţiilor şi prestărilor de servicii, plata drepturilor băneşti ale
personalului;
– asigurarea căilor de comunicaţie – alegerea, recunoaşterea şi pregătirea
căilor de comunicaţie, repararea, întreţinerea şi menţinerea viabilităţii acestora şi a lucrărilor de artă aferente;
– planificarea cartiruirii trupelor şi adăpostirii animalelor în raioanele de
staţionare;
– organizarea transmisiunilor pentru logistică;
– cooperarea şi coordonarea;
– asigurarea acţiunilor şi protecţiei forţelor de logistică.
Planul de sprijin logistic va fi semnat de şeful structurii logistice şi de
şeful compartimentului planificare logistică, după care va fi aprobat de
comandant sau de către persoana desemnată de acesta.
Ordinul de sprijin logistic este documentul de conducere a sprijinului
logistic prin care se transmit misiunile specifice ce revin forţelor de logistică
ale unităţilor şi subunităţilor subordonate, misiunile ce revin subunităţilor şi
formaţiunilor de logistică subordonate nemijlocit şi mijloacele ce li se pun la
dispoziţie.
Ordinul de sprijin logistic cuprinde:
– situaţia;
– misiunea;
– execuţia;
– sursele de aprovizionare;
– cantităţile de materiale puse la dispoziţie în acestea, pe clase de materiale, pe fiecare unitate (subunitate) subordonată şi termenele de distribuţie;
– nivelul stocurilor de materiale şi termenele de realizare;
– normele de consum pe timpul pregătirii şi ducerii luptei, pe clase de
materiale şi unităţi, subunităţi subordonate;
– modalitatea executării transporturilor;
– axele de aprovizionare, evacuare şi reparaţii proprii şi ale eşalonului
superior;
– situaţia mijloacelor de transport;
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– reglementările administrative;
– hrănirea;
– plata soldelor în campanie;
– rechiziţiile;
– tratamentul prizonierilor;
– modalitatea de asigurare a serviciilor în campanie;
– mentenanţa;
– asistenţa medicală;
– conducerea şi comunicaţiile.
Ordinul de sprijin logistic este document-anexă la ordinul de operaţii sau
uneori conţinutul acestuia poate fi introdus în capitolul 4 - „sprijin logistic”
din ordinul de operaţii.
Planul distribuirii resurselor se întocmeşte de şeful structurii de conducere logistică şi se semnează de către şeful structurii logistice. Cuprinde următoarele situaţii ce trebuie întocmite:
– redistribuirea normelor de consum;
– redistribuirea stocului suplimentar;
– situaţia materialelor din sursele de aprovizionare puse la dispoziţie de
eşalonul superior;
– repartiţia (arondarea) marilor unităţi (unităţilor) sprijinite pe surse de
aprovizionare.
Planul transporturilor se întocmeşte de Compartimentul Planificare
Logistică, în strânsă colaborare cu Compartimentul Coordonarea Mişcării şi
cuprinde:
– documentele de transport specifice deplasării trupelor şi materialelor
ce presupun întocmirea: graficului general de transport; graficului de transport a materialelor pe căile rutiere; graficului de transport a materialelor pe
C.F.; graficului privind organizarea transportului pe C.F. (pe eşaloane de
transport, trenuri); graficului de îmbarcare–debarcare;
– planificarea transporturilor;
– programul transporturilor.
Planificarea transporturilor se întocmeşte de şeful structurii de planificare a sprijinului logistic, zilnic, pe curse şi nopţi şi se semnează de şeful S4
(G4). Indiferent de felul mijloacelor de transport folosite, planificarea transporturilor are la bază:
– ordinul de sprijin logistic al eşalonului superior, decizia comandantu-
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lui, cererile de transport şi timpul la dispoziţie;
– situaţia în care se găseşte marea unitate tactică, rolul acesteia în dispozitiv, cantitatea şi volumul materialelor de transportat, existentul în mijloace
de transport, starea tehnică a acestora, situaţia axelor de aprovizionare şi evacuare, şi starea vremii.
În cadrul acesteia se arată pe zile, pe feluri de materiale, pe unităţi şi pe
circuite modalitatea de realizare a transporturilor materialelor, indiferent cu
ale cui mijloace se execută transporturile.
Programul transporturilor se întocmeşte, o parte, de şeful structurii de
planificare a sprijinului logistic, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, pe baza
planificării transporturilor şi a cererilor de transport suplimentare. Cealaltă
parte din acesta se întocmeşte de comandantul unităţii de execuţie (batalionul
de transport). Serveşte la organizarea şi conducerea executării transporturilor
şi cuprinde informaţii referitoare la: sursele de aprovizionare de la care se execută transporturile; unităţile pentru care se transportă; felul materialelor; tonajul şi numărul mijloacelor de transport; itinerariile de deplasare; distanţa în
kilometri şi viteza de deplasare; planificarea în timp a executării transporturilor (ora începerii cursei, ajungerii la destinaţie; plecării de la destinaţie, ora
înapoierii); locul de întâlnire al coloanei cu delegatul unităţii (subunităţii) primitoare; comandantul coloanei; misiunea la înapoiere; măsuri de protecţie pe
timpul deplasării.
Documentele privind planificarea activităţii de mentenanţă constituie parte
integrantă a planului de sprijin logistic şi pe baza lui se realizează conducerea
activităţilor de mentenanţă, de către şeful S4 (G4) şi ofiţerul cu mentenanţa.
Planul mentenanţei cuprinde următoarele situaţii ce trebuie întocmite:
– situaţia cu necesarul, existentul şi starea tehnică;
– situaţia cu rezerva de motoresurse;
– situaţia cu fondul şi posibilităţile de reparat;
– situaţia cu repartiţia forţelor şi mijloacelor de mentenanţă;
– situaţia cu consumul probabil de motoresurse;
– situaţia cu repartiţia completărilor;
– situaţia cu repartiţia pieselor de schimb şi a materialelor.
Planul mentenanţei se întocmeşte de către ofiţerul cu mentenanţa şi se
semnează de şeful S4 (G4).
Planul de activitate al structurii logistice este un document elaborat de
şeful structurii de planificare a sprijinului logistic, în vederea coordonării,
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într-o idee unitară, a activităţii de conducere a sprijinului logistic al marilor
unităţi (unităţilor) sprijinite. Documentul se redactează sub formă de tabel, pe
baza datelor şi informaţiilor primite de la eşalonul superior şi comandant, în
urma desfăşurării activităţilor de iniţiere a planificării sprijinului logistic şi de
orientare a personalului implicat în planificare.
Documentele pentru informare logistică sunt acte elaborate de structura logistică pentru a se raporta eşalonului superior, a-l documenta pe comandant şi a-i informa pe subordonaţi sau vecini (cei cu care se cooperează) cu
privire la situaţia logistică din zona de responsabilitate. Din această categorie
fac parte: raportul de informare logistică al eşalonului superior, estimarea
logistică şi informările logistice.
Raportul de informare logistică a eşalonului superior este documentul de informare care se transmite eşalonului superior şi se elaborează de
structura de planificare logistică sub formă de text, la care se pot anexa hărţi,
scheme sau alte documente. Acesta se transmite eşalonului superior, la sfârşitul fiecărei zile, după finalizarea unei acţiuni importante, la cerere sau când
intervin modificări ale situaţiei şi ale acţiunilor care trebuie cunoscute. Se
semnează de şeful S4 (G4).
Raportul transmis la eşalonul superior trebuie să cuprindă date şi informaţii referitoare la:
– raioanele de dispunere ale marii unităţi, unităţilor, subunităţilor şi formaţiunilor de logistică actuale (dacă sunt diferite de ultima raportare) şi viitoare;
– axele de aprovizionare-evacuare şi reparare (axe de aprovizionare, evacuare şi reparaţii utilizate de subunităţi şi formaţiuni, numai dacă s-au schimbat faţă de raportul anterior);
– situaţia stocurilor, pe clase de materiale;
– starea de operativitate a tehnicii şi armamentului;
– materialele de reparat;
– situaţia răniţilor şi bolnavilor, starea igienico – epidemiologică a trupelor şi starea epizootică din zona acţiunilor de luptă;
– situaţia animalelor rănite şi bolnave;
– situaţia mijloacelor de transport;
– posibilităţile de achiziţii şi rechiziţii;
– capturi;
– cereri şi propuneri.
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Raportul de informare logistică a comandantului se întocmeşte de
şeful structurii planificare logistică şi se semnează de şeful S4 (G4) şi conţine date referitoare la:
– misiunea comandamentului;
– situaţia în care se prezintă date privind zona;
– tăria, dispozitivul şi capacităţile inamicului;
– dispozitivul forţelor proprii (elemente majore) şi estimarea tăriei lor;
– situaţia sprijinului logistic (aprovizionare, transport, asistenţă medicală, alte considerente);
– analiza situaţiei sprijinului logistic a cursurilor de acţiune proprii;
– compararea cursurilor de acţiune proprii (avantaje, dezavantaje);
– concluzii (unde este şi unde nu este posibil sprijinul logistic al misiunii;
– prezentarea celui mai avantajos curs de acţiune din punct de vedere al
sprijinului logistic).
Informarea logistică este documentul prin care se transmit diferite informaţii subordonaţilor, vecinilor sau/ şi celor cu care se cooperează. Se elaborează de către compartimentul planificare logistică sub formă de text, la care
se pot anexa hărţi, scheme sau alte documente.
Documentele ajutătoare se folosesc pentru documentarea comandantului, şefului de stat major sau a comandamentului în ansamblul său şi se referă, în principiu, la:
– studii pe linie logistică referitoare la zona acţiunilor de luptă;
– situaţia logistică a marii unităţi (unităţii) logistice;
– studii privind reglementările în vigoare referitoare la problemele de
logistică;
– generalizarea experienţei pozitive din structura logistică. Acestea nu au
o formă anume şi se pot prezenta sub formă de tabele, scheme, schiţe, documentare, fotografii, suporţi magnetici etc.
Dorim să evidenţiem faptul că „documentele pentru conducere, informare şi ajutătoare se întocmesc în volum complet de către toate eşaloanele care
au în subordine nemijlocită, operaţional şi administrativ, structuri de sprijin
logistic şi, în părţile în care sunt necesare, de către celelalte forţe”8.
Redactarea şi transmiterea informaţiilor. Documentele de sprijin
logistic se redactează sub formă de text, grafic sau combinat. Conţinutul
documentelor redactate sub formă de text trebuie să fie scurt dar precis, iar al
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celor sub formă grafică, să fie expresiv şi să cuprindă toate datele necesare
pentru înţelegerea corectă a mesajului transmis.
Documentele pentru conducerea sprijinului logistic se întocmesc într-un
număr limitat de exemplare. Documentele care se trimit eşalonului superior şi
celor cu care se cooperează se întocmesc, de regulă, în două exemplare; pe
exemplarul care rămâne la dosar se trece, într-un tabel separat sau pe spatele
documentului, următoarele date: destinatarii şi, nominal, persoanele cărora nu
li se difuzează documentul şi care nu trebuie să cunoască conţinutul acestuia;
data şi ora expedierii/ primirii lui de către destinatari; numărul exemplarului
care a fost trimis/expediat. Aceste documente se transmit marilor unităţi şi
unităţilor într-un număr de copii egal cu numărul acestora, cu respectarea
celor prezentate anterior9.
Pe documentele care se aprobă, în partea dreaptă, sub data şi ora emiterii se scrie „APROB”, iar dedesubt funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care aprobă documentul. Toate exemplarele originale trebuie să aibă
semnăturile autentice ale persoanelor îndreptăţite. Ştampila comandantului
sau a persoanelor care au dreptul de a o folosi se certifică cu semnătura acestora.
Documentele redactate grafic, pe alţi suporţi magnetici decât pe hărţi şi
care se raportează la teren, trebuie să cuprindă elementele necesare pentru
orientare (direcţia nord, elementele topografice ale terenului, reţeaua de coordonate, scara hărţii, nomenclatura şi ediţia acesteia).
Pe plicurile cu alte documente de sprijin logistic ce urmează să fie înmânate personal destinatarului se înscrie cuvântul „PERSONAL”. Toate documentele de sprijin logistic şi, în mod special, cele de evidenţă, se redactează,
se iau în evidenţă, se mânuiesc şi se păstrează potrivit reglementărilor în
vigoare.

1

NOTE:
„Doctrina pentru sprijinul cu informaţii al operaţiilor întrunite”, Bucureşti, 2003,

p.21.
2

Ibidem, p.22.
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FT-1, „Doctrina operaţiilor forţelor terestre”, Bucureşti, 2005, p. 62.
SMG/PF-5, Doctrina pentru planificarea operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2003, p.

47.
Andronic, B., „Conducerea sprijinului logistic al trupelor în luptă”, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1999, p. 39.
6
L- 2, „Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite”, Bucureşti,
2007, p. 28.
7
Ibidem, p. 28.
8
Ibidem, p. 31.
9
Ibidem, p. 31.
5
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Abstract
The logistics support of the mentioned process, element of salience in the fulfillment of the Romanian Army’s missions, has created the
necessity of bringing the national legislation in line with the European
and the allied ones, while preserving the Romanian specifics and traditions. On the other hand, Romania’s ascendance to NATO and the
UE has made it incumbent upon the national authorities to bring to
refine the national public contracting legislation in order to attune it
to the NATO’s standards and procedures. The current context of Army
reform and restructuring, fleshed out in vast changes and swift evolutions in all military realms, has imposed assurances and profound
alterations of specific national legislation.
Cuvinte-cheie: achiziţii, înzestrare, financiar, teatre de operaţii,
multinaţional.
* Comandamentul Logistic Întrunit, Bucureşti.
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mediat după evenimentele din decembrie 1989, ţara noastră a cunoscut schimbări majore, în toate domeniile vieţii sociale, dar în special
în ceea ce priveşte democratizarea şi integrarea în structurile de securitate
europene şi euroatlantice, ceea ce a condus la eforturi majore şi iniţierea, respectiv continuarea unui amplu proces de transformare la nivel naţional, în
general, şi al instituţiei militare, în special.
După cum se cunoaşte, prin derularea activităţilor specifice procesului de
achiziţii publice se asigură cheltuirea banului public. În acest sens, achiziţiile
publice descriu un proces care „... acoperă managementul întregului ciclu de
viaţă al achiziţiei de bunuri, servicii şi/sau lucrări de la o terţă parte, pornind
de la conceptul iniţial al proiectului, elaborat pe baza documentului de programe şi încheind cu semnarea contractului“1. Scopul general al sistemului achiziţiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii.
Referitor la sistemul achiziţiilor publice dorim să evidenţiem faptul că,
pe baza angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene în
capitolul 1 - "Libera circulaţie a mărfurilor" şi al recomandărilor Comisiei
Europene, a fost „... adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.337/2006”2. Ulterior, această ordonanţă a fost modificată şi completată prin noi acte juridice.
În România, scopul noii legislaţii în ceea ce priveşte domeniul achiziţiilor publice l-a reprezentat: promovarea concurenţei între operatorii economici; garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire3. Din acest punct de vedere, sistemul achiziţiilor publice reprezintă o
parte a realităţii juridico-economico-tehnice a societăţii româneşti.
În scopul creşterii eficienţei utilizării fondurilor publice şi optimizării
procesului de achiziţii în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, achiziţiile de
produse, servicii şi lucrări se efectuează cu preponderenţă în sistem centralizat. Astfel, achiziţia centralizată, în ceea ce priveşte logistica de producţie
(sisteme de armamente/echipamente majore şi suportul logistic integrat aferent acestora) se execută de către structurile specializate din Departamentul
pentru Armamente (DpA).

I
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În domeniul logisticii de consum, achiziţia centralizată se execută de
către:
– bazele 1, 2, 3 logistică teritorială/Comandamentul Logistic Întrunit
(CLÎ) şi CLÎ, pentru echipamente şi materiale comune categoriilor de forţe ale
armatei, altele decât cele din competenţa DpA, produse şi servicii necesare
desfăşurării activităţilor curente ale armatei, precum şi pentru pregătirea/susţinerea forţelor/personalului participant(e) la misiuni în afara teritoriului statului român;
– baza logistică pentru comunicaţii şi informatică/Comandamentul
Comunicaţiilor şi Informaticii (CCI) şi CCI: pentru echipamente/bunuri şi sisteme specifice domeniului de activitate, servicii/lucrări aferente reţelelor
naţionale de comunicaţii, precum şi servicii/lucrări de telecomunicaţii, care se
realizează centralizat la nivelul MApN, altele decât cele din competenţa DpA;
– structurile specializate din Direcţia Domenii şi Infrastructuri (DDI):
pentru active corporale şi necorporale – clădiri şi terenuri, studii de fezabilitate pentru clădiri, expertize tehnice la clădiri, lucrări de investiţii şi construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente la clădiri, combustibil necesar pentru
funcţionarea centralelor termice etc.;
– structurile specializate din Direcţia Medicală (DM)/MApN: pentru
medicamente, echipamente medicale şi materiale sanitar-farmaceutice etc.,
altele decât cele din competenţa DpA.
Structurile menţionate mai sus desfăşoară achiziţii conform ordinelor
privind competenţele, actualizate cu prevederile Strategiei logisticii Armatei
României, care, în principiu, se referă la celelalte produse, servicii şi lucrări,
care nu sunt cuprinse în sistemul centralizat. Ele pot derula achiziţii şi prin
unităţile subordonate, dislocate pe teritoriul naţional şi care au componentă
specializată în organică. Achiziţiile executate de aceste structuri se execută în
baza ordinului şi a priorităţilor stabilite de către eşalonul superior şi a solicitărilor centralizate de la structurile militare subordonate acestuia.
Având în vedere participarea structurilor de forţe ale Armatei României
la operaţii multinaţionale sub egida ONU şi comanda NATO sau UE, dorim
să evidenţiem faptul că achiziţiile şi procesul în sine, cel de contractare, au
devenit din ce în ce mai importante pentru succesul acţiunilor militare, mai
ales în derularea operaţiilor de răspuns la criză (CRO). În acest sens, contractarea este un instrument semnificativ ce poate fi utilizat pentru obţinerea accesului la resursele de pe plan local şi la alte materiale şi servicii necesare4.
mai, 2011
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Pe timpul operaţiilor conduse de NATO, şeful contractării de la comandamentul strategic (SC Head of Contracts/SC HOC) va exercita supravegherea tehnică şi supervizarea asupra tuturor activităţilor de înzestrare în care
sunt utilizate fondurile comune din NATO. Pe lângă menţinerea legăturii cu
naţiunile participante, SC HOC urmează5:
a) să stabilească practici şi proceduri, după caz, pentru asigurarea controlului funcţional şi să evalueze eficienţa activităţilor cu implicaţii privind contractările;
b) să stabilească legătura cu naţiunile participante, prin reprezentanţii cu
sarcini de legătură naţionali, după caz, pe probleme de înzestrare;
c) să coordoneze şi să armonizeze problemele la nivelul SC, legate de
managementul înzestrării privitor la sprijinul operaţiilor NATO în derulare.
Unele neajunsuri trebuie suplinite prin încheiere de contracte cu agenţi
economici civili locali. Această situaţie trebuie avută în vedere când lipseşte
infrastructura în zonele în care trebuie efectuate operaţiile, ceea ce duce la
concurenţa dintre agenţii economici pentru dobândirea resurselor insuficiente. În cele din urmă, pot exista situaţii în care nu există un guvern legitim al
ţării-gazdă, pentru a fi în măsură să acorde asistenţă şi coordonare în efortul
de contractare. În asemenea cazuri, CJTF este desemnat să se autosusţină, privind condiţiile de încheiere a contractului. Ca atare, în zonă, vor fi utilizaţi
ofiţeri specializaţi pentru negocierea şi încheierea contractelor. În astfel de
situaţii, unităţile româneşti vor respecta legislaţia pe linie de achiziţii în vigoare.
În operaţiile conduse de NATO, în teatrul de operaţii va funcţiona Biroul
Interaliat de Coordonare în Teatru (Theatre Allied Contracting Office/TACO).
Ca şi în situaţia celor mai multe elemente care coordonează funcţiile logistice, structura TACO trebuie să îşi păstreze flexibilitatea. Este important ca
politicile şi procedurile de contractare să fie standardizate şi aplicate la fiecare nivel.
Dacă este stabilit un Centru Logistic Multinaţional Întrunit
(Multinational Joint Logistic Centre/MJLC), această structură va fi punctul
concentric pentru identificarea, armonizarea şi coordonarea cerinţelor logistice importante atât pentru comandamentul Forţei întrunite NATO, cât şi pentru naţiunile participante. TACO, sub conducerea şefului contractărilor din
teatru (Theatre Head of Contracts/ THOC), este biroul executiv central pentru controlul, administrarea şi supervizarea tehnică a structurilor cu sarcini de
contractare din JOA ale NATO. THOC asigură sprijinul privind achiziţiile în
structura MJLC.
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Pentru coordonarea sprijinului logistic în domeniu în aria de operaţii
întrunită (Joint Operations Area/JOA), MJLC are în componenţă, de regulă, o
structură specializată cu două componente: un TACO şi o celulă de gestionare financiară (a cărei mărime depinde de volumul activităţilor). TACO va executa activităţi de contractare ca răspuns la cerinţele formulate de către
Directorul şi personalul MJLC. La nevoie, în cadrul JOA pot fi înfiinţate,
suplimentar, oficii regionale de contractare (Regional Allied Contracting
Office/RACO). Când se stabileşte o structură de contractare, trebuie avută în
vedere utilizarea cunoştinţelor experţilor existenţi de la NAMSA6 .
În cazul contractării şi achiziţiei bunurilor materiale şi serviciilor în
cadrul comandamentelor naţionale/multinaţionale aflate în teatrele de operaţii, dorim să evidenţiem faptul că întreaga responsabilitate a contractării şi
achiziţiilor revine comandantului comandamentului care trebuie să numească
un ofiţer cu contractarea (P&C Officer/NCO), pe o durată nu mai mare de şase
luni; activitatea acestui ofiţer trebuie verificată, periodic, de către o comisie
desemnată de comandant, care numeşte, la propunerea şefilor de compartimente, ofiţerii care pot iniţia propunerile/cererile pentru angajarea fondurilor.
Ofiţerul cu contractarea cooperează în strânsă legătură cu comisia de evaluare a cerinţelor militare, contabilul-şef şi consilierul juridic.
Dacă în structura comandamentului vor intra şi alte structuri de forţe
multinaţionale iar comandamentul va fi „... dislocat în afara teritoriului naţional, Comisia de evaluare a cerinţelor militare/Comisia Reprezentanţilor
Naţionali (SNRs) va prelua rolul evaluării cerinţelor militare şi va supraveghea activităţile de cumpărare şi leasing ale ofiţerului cu contractarea, desfăşurate în cooperare cu structurile de sprijin ale naţiunii-gazdă (HNS)“7. De
asemenea, această comisie va analiza propunerile de cheltuieli pentru îndeplinirea cerinţelor militare pentru care nu au fost alocate fonduri în bugetul aprobat şi prezintă autorităţii competente propuneri de replanificare a activităţilor
planificate, funcţie de fondurile alocate sau realocarea acestora.
În cazul achiziţiilor în mediu multinaţional, vor fi aplicate mai multe criterii de selecţie a ofertanţilor, după cum urmează8:
1) Sursă unică: bunurile şi serviciile cu valoare estimată sub nivelul „A”
al EFL se pot procura din surse cunoscute, fără licitaţie competitivă, în cazul
în care suma totală a unei achiziţii depăşeşte 40% din nivelul limitelor financiare efective (EFL).
2) Licitaţie restrânsă (cerere de ofertă). Produsele şi serviciile ale căror
costuri estimate sunt mai mici decât limita „B” din nivelul limitelor financiamai, 2011

379

Logistică

re efective (EFL) se pot procura după analiza ofertelor de la cel puţin trei furnizori despre care se ştie că îndeplinesc standardele tehnice şi economice solicitate.
3) Licitaţie deschisă. Produsele şi serviciile ale căror costuri estimate
sunt mai mici decât limita „C” din nivelul limitelor financiare efective (EFL)
se pot procura după analiza ofertelor de la cel puţin cinci furnizori despre care
se ştie că îndeplinesc standardele tehnice şi economice solicitate.
4) Licitaţie internaţională. Produsele şi serviciile ale căror costuri estimate sunt mai mari decât nivelul „C” din nivelul limitelor financiare efective
(EFL) se vor achiziţiona de la operatori economici ai naţiunilor membre, cu
asigurarea standardelor tehnice şi economice solicitate. Reprezentanţii naţionali din cadrul comandamentului vor asista ofiţerul cu contractarea pe tot parcursul procedurii de atribuire.
5) Prin decizia comandantului se poate solicita naţiunii-gazdă (HNS)
asigurarea activităţilor de achiziţionare/leasing în numele comandamentului,
cu respectarea acordurilor semnate între părţi.
În vederea asigurării aprovizionării periodice a produselor şi serviciilor
necesare Forţei, se pot negocia şi atribui contracte deschise (open-end).
Valoarea anuală (maximă) a produselor/serviciilor va determina tipul de
procedură de achiziţie ce se va alege, conform prevederilor paragrafului de
mai sus. Înainte de iniţierea procedurii trebuie să existe înregistrată şi aprobată o propunere de angajare a creditelor bugetare. Pentru produsele şi serviciile care fac obiectul aceluiaşi contract sau care pot fi obţinute de la acelaşi furnizor, se interzice divizarea în mai multe oferte, pentru a diminua valoarea
totală, în vederea aplicării unei proceduri inferioare de achiziţie, în conformitate cu prevederile paragrafului de mai sus.
Fac excepţie cazurile în care se impun cerinţe de securitate, urgenţă/forţă
majoră, pentru echipamente standard sau alte consideraţii practice, cu aprobarea celor în drept în conformitate cu EFL. Ofiţerul cu contractarea răspunde
de alegerea furnizorilor cărora li se vor atribui contractele de achiziţie, dacă
valoarea totală este sub limita „B” a EFL.
Toate contractele a căror valoare este peste limita A din EFL, vor fi atribuite de către Comisia de Atribuire a Contractelor (Contract Award
Committee).
În astfel de cazuri, procedura standard prevede ca plata să se facă numai
după îndeplinirea în totalitate a prevederilor contractuale de către operatorul
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economic şi după primirea unei facturi corecte care să aibă ataşate condiţiile
de utilizare şi exploatare, notiţă (carte) tehnică, termenele de efectuare a întreţinerilor periodice etc. În interesul obţinerii unor condiţii avantajoase (precum: preţul, eşalonarea livrărilor), contractele se pot negocia astfel încât să se
poată plăti parţial/eşalonat, pe măsură ce se îndeplinesc obligaţiile contractuale.
Produsele şi serviciile se vor procura din cele mai economice surse
comerciale eligibile, prin metoda standard de achiziţie, aceasta fiind competiţia deschisă, care se va aplica ori de câte ori se poate, excepţie făcând situaţiile prevăzute de lege.
Plata pentru bunurile/produsele şi serviciile primite se va efectua funcţie
de gradul de îndeplinire a tuturor obligaţiilor contractuale asumate de furnizori. Ofiţerul cu contractarea trebuie să asigure un climat pozitiv de afaceri cu
furnizorii, asigurând un tratament egal ofertanţilor şi transparenţa tuturor operaţiunilor, astfel încât contractele să nu prevadă drepturi exclusive furnizorilor în asigurarea produselor/serviciilor.
Se vor folosi în primul rând sursele comerciale din ţara-gazdă şi din ţările membre, dacă acest lucru este avantajos, iar când produsele şi serviciile nu
se pot asigura de către ţara-gazdă sau ţările membre, se iau în considerare
următoarele surse (în succesiunea indicată): sursele comerciale sau guvernamentale ale membrilor NATO sau PfP; sursele comerciale sau guvernamentale ale ţării pe al cărui teritoriu este dislocat comandamentul; surse comerciale sau guvernamentale ale altor naţiuni, luându-se în calcul şi elementul naţional dacă condiţiile sunt avantajoase (fiabilitate, raport calitate/preţ, garanţii,
condiţii de transport etc.).
În final, considerăm ca strict necesară îmbunătăţirea legislaţiei, în regim
de urgenţă, pentru eliminarea situaţiilor incerte sau nereglementate care determină decizii ce pot fi contestate sau pentru a avea posibilitatea concretă de a
putea contracta bunuri şi servicii, în afara teritoriului naţional, pe timpul participării la operaţii multinaţionale. În acest sens, prin autorităţile de reglementare în domeniu, va trebui intensificată activitatea de pregătire a reprezentanţilor autorităţilor contractante, care asigură derularea procesului de achiziţii,
prin cursuri şi conferinţe cu temă dată etc. Nu în ultimul rând, prin elaborarea
unor prevederi care să dispună sancţionarea mai severă a operatorilor economici care desfăşoară practici incorecte cu privire la depunerea de contestaţii,
considerăm că vor fi eliminate, pe viitor, astfel de demersuri.
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Abstract
In 1916, the invasion of Transylvania turned into a military
debacle. Two-thirds of the territory of the former Kingdom was occupied by the Central Powers and the remaining one was severely affected by the great mass of refugees and excesses of “foraging” allied
Russian soldiers. The spring of 1917 brought the miracle recovery of
the army, only partially destroyed, and followed by tactical victories in
the summer. However, the radical changes in Russia influenced the
Russian-Romanian front, being forced to sign an armistice and later
an onerous peace on the terms imposed by the temporary victors. The
Romanian army was reduced to 8 infantry divisions on peace footing
in free-Moldavia and 2 infantry and 2 cavalry divisions in Bassarabia.
* Bucureşti
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The article covers the reborn elite guard divisions (light infantry,
not mountain corps) in action against Hungarian army in
Transylvania and Hungary, as well as the career and fate of three
Romanian high-rank officers.
Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, preotul căpitan
Gh.Cotenescu, colonelul Gh.Rasoviceanu, generalul Gh.Dabija,
Armata Română

ezastrul militar şi umanitar din 1916 transformase vechiul Regat
într-o Românie Mică. O treime din ţară adăpostea pribegii civili şi
rămăşiţele unei armate deznădăjduite, în timp ce localnicii suportau cu greu
milionul de soldaţi ruşi care - ignorând rostul lor acolo - preferau să „lupte”
prin pivniţe şi ogrăzi, dar mai ales cu partea feminină a populaţiei. Pe scurt,
românii se confruntau cu două ocupaţii: a Puterilor Centrale şi a Aliaţilor
reprezentaţi prin ruşii Ţarului Nicolae al II-lea.
După încercări teribile (iarnă grea, epidemii fatale, foamete generalizată), primăvara anului 1917 scoate miraculos la iveală o armată refăcută (15
divizii de infanterie şi două de cavalerie), iar speranţele reînvie. Încorporarea
contingentelor tinere, înlocuirea ofiţerilor incompetenţi, instrucţia temeinică
realizată cu instructorii militari francezi, sosirea prin Rusia a unei părţi din
armamentul şi muniţia plătite din timp Aliaţilor, toate contribuie la „scularea
din mormânt a ţării însăşi” după cum bine îşi aminteşte Nicolae Iorga.
Pe 7 iunie 1917 sosea la Iaşi primul batalion de voluntari ardeleni şi
bucovineni aflaţi până atunci în prizonierat rusesc, iar joi, 8 iunie, pe Dealul
Şorogarilor, cei 1 500 de noi logodnici ai morţii şi ai biruinţei de mâine depuneau jurământ de credinţă, atingând cu fruntea drapelele ciuruite de gloanţe în
luptele din Carpaţi şi din Dobrogea, de pe Jiu, Olt şi Neajlov.
Urmează Mărăştii, Mărăşeştii şi Oituzul. Mareşalul Erwin Rommel,
autorul cărţii „Infanteria atacă” (1937), descrie victoriile facile din 1916 şi
constată duritatea încleştărilor din 1917, fiind rănit grav în luptele din Vrancea
(Dealul Coşna). Mareşalul August von Mackensen, „spărgătorul de fronturi”,
ce visa cucerirea Moldovei, lichidarea armate române şi ocuparea grânarului
sudic al Rusiei, este şocat de pierderi (răniţii germani umpleau la refuz spitalele, şcolile şi instituţiile publice din Focşani) şi opreşte ofensiva. Prima sa
înfrângere într-o carieră strălucită.
Succesul de la Mărăşti nu poate fi însă fructificat. Ofensiva Kerenski dă
greş şi armatele ruse bat în retragere, obligând Marele Cartier General ţarist
(STAVKA) să ordone abandonarea ofensivei noastre. Pacifismul inoculat de
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nemţi (fonduri nelimitate pentru propagandă, spioni şi agenţi de influenţă,
tranzitarea „microbului” Lenin în tren sigilat pe ruta Elveţia-Germania-Rusia,
fraternizări pe toate fronturile ruseşti, inclusiv la noi), guvernele slabe venite
la putere după revoluţia din februarie şi ambiguităţile Aliaţilor faţă de o Rusie
anarhizată, duc la bolşevizarea în masă a armatei ruse, iar revoluţia din octombrie anihilează Frontul Oriental. Ruşii vor pacea, semnează Armistiţiul şi
încheie Pacea de la Brest-Litovsk, iar Armata Română – înconjurată de duşmani – este constrânsă să se alinieze, deşi neînfrântă.
Focşani, Buftea, Bucureşti. Umilinţele se succed, iar pacea înseamnă,
printre altele, reducerea armatei la opt divizii de infanterie cu efective de pace,
plus două divizii de infanterie şi două de cavalerie din Basarabia, care îşi
menţin efectivele de război (tampon faţă de o Rusie bolşevică, ostilă nouă).
Pe celelalte fronturi, după debarcarea americanilor în Europa, lucrurile
nu mai merg bine pentru Puterile Centrale, iar pe 28 octombrie/10 noiembrie
1918, Regele Ferdinand decretează remobilizarea generală (cu o zi înaintea
Armistiţiului general din 11 noiembrie).
Printre marile unităţi militare regăţene implicate se numără şi cele două
divizii de vânători implicate iniţial în paza frontierei la Nistru, alături de grăniceri. În componenţa lor intrau 10 regimente de vânători, unităţi de elită
remarcate în bătălii prin profesionalism.
În cadrul Diviziei 2 Vânători, comandată de gen. Gh. Dabija (moldovean, 56 ani în 1918), intra şi Regimentul 9 Vânători, condus de col. Gh.
Rasoviceanu (oltean, 42 ani - Vicus, pentru prieteni), unde preotul căpitan Gh.
Cotenescu (muşcelean, 32 ani) era confesor militar. Pe tot parcursul campaniei de dezrobire a Ardealului va fi prezent acest trio purtător de biruinţi.
9 Vânători, „Regimentul de fier”, faimos pentru dârzenia cu care luptase
în peste 50 de bătălii, a jucat de multe ori rolul unei forţe de sacrificiu în ariergardă sau în avangardă, suferind constant pierderi grele. În întreaga campanie
(1916-1919), trenul său regimentar a transportat cruci de lemn pentru îngroparea rapidă, din mers, a celor căzuţi, iar Ordinul Militar „Mihai Viteazul” a
fost acordat steagului regimentului şi unui mare număr de ofiţeri.
La remobilizare, guvernul generalului Coandă îl somează pe Mackensen
să părăsească teritoriul ocupat. Incapabil să opună simultan rezistenţă trupelor române şi Armatei de Dunăre (gen. Mathias Berthelot), Mackensen se
supune iar forţele sale afluiesc pe toate şoselele spre Transilvania, distrugând
poduri, jefuind localităţi şi umilind autorităţile române întâlnite în cale. Lasă
în urmă agitatori proprii în civil şi nuclee bolşevice puternice în mediul munmai, 2011
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citoresc, cele mai importante fiind în Bucureşti şi în Valea Jiului.
La 1 noiembrie 1918, regimentele diviziei se concentrează în zona
Brăilei, iar în decembrie la Sibiu. Ulterior, ocupă pe linia de demarcaţie un
sector pe Valea Crişului Alb de la culmea munţilor Bihorului, peste Defileul
Hălmagiului, până la Valea Mureşului, la Zam, având în flancul stâng trupele
franceze din Banat.
În decembrie 1918, Regimentul 10 Vânători preia controlul şi pacifică
Valea Jiului (Petroşani), unde muncitorii unguri declanşau greve în lanţ.
Iniţial trebuia să i se alăture şi Regimentul 9 Vânători, după ce generalul
Alexandru Mărgineanu, comandantul garnizoanei Bucureşti, îl implicase în
reprimarea grevei organizate de tipografii consiliaţi de agitatori moscoviţi.
Regimentul 9 Vânători ajunge mai întâi în satele din jurul Devei, iar ulterior
în zona Brad-Baia de Criş, ţinutul moţilor lui Horia şi Avram Iancu. Pe 23
februarie/5 martie 1919 revine la Brad din permisie şi preotul Gh. Cotenescu,
aducând scrisori inclusiv rudelor lui Nicolae Iorga, prieteni de familie (ofiţerii Dumitru Chirescu şi Petru Iorga).
Armistiţiul de la Belgrad fixase linia demarcaţională pe aliniamentul
Mureşului iar liniile succesive de demarcaţie impuse ulterior de Consiliul
Suprem de la Paris (America, Anglia, Franţa şi Italia) permit armatei române
să ocupe relativ paşnic noile aliniamente. Din păcate, Parisul lasă Biharia,
importantă zonă compactă românească, în administrarea temporară a guvernului Karolyi.
Gărzile naţionale româneşti, prima armată proprie a Transilvaniei, rezistă cu greu incursiunilor formaţiunilor maghiare care dezlănţuie în zonă un val
de teroare. Guvernul român informează Parisul asupra atrocităţilor comise şi
se solicită efectuarea unei anchete. Printre observatorii trimişi se numără şi
colonelul de Tilly. Acesta vizitează Ţebea şi, impresionat de bătrânul gorun al
lui Horia, sugerează moţilor şi ofiţerilor regăţeni să sădească un pui de gorun
care să simbolizeze începutul unei noi epoci, a libertăţii definitiv câştigate.
La începutul lunii martie, col. Rasoviceanu organizează la Ţebea depunerea jurământului de către Corpul Voluntarilor „HORIA”, format din 4 000
de oameni (înfiinţat la 15-16 februarie 1919 de dr. Ioan Suciu şi cpt. Florian
Medrea prin recrutarea moţilor din regiunea Zarandului şi a Munţilor Apuseni
- plăşile Baia de Criş, Brad, Abrud şi Câmpeni), serviciul divin fiind oficiat
de 12 preoţi la steagul zdrenţuit în lupte al regimentului său. Urcat pe o masă,
îi anunţă pe moţi în urale că ies de sub jurisdicţia Consiliului Dirigent şi se
subordonează Diviziei 2 Vânători, ca avangardă în viitoare lupte. Trupele
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regale române din regiune îşi dublează astfel efectivul (12 000 oameni).
După proclamarea Republicii Sfaturilor, condusă de Kun Bela şi Garbai
Sandor, provocările şi crimele se înteţesc pe întregul front (inclusiv trenuri
blindate din care desantau trupe). Comitetele de soldaţi, coordonate de comisari politici bolşevici, printre care şi viitorul filosof american Lukacs Gyorgy,
înlătură corpul ofiţeresc timorat şi îşi aleg proprii conducători ai unei armate
formate în principal din mercenari, egală numeric şi superioară în mitraliere,
artilerie grea, trenuri blindate şi aviaţie, „moştenite” şi de la Mackensen.
În aceste condiţii, armata română este obligată să declanşeze ofensiva
generală la 16 aprilie 1919. În Săptămâna Patimilor, Divizia 2 Vânători atacă
prin defileurile văilor Crişului Alb şi Crişului Negru. În numai două zile,
inamicul este rostogolit din munţi şi se retrage în dezordine spre Tisa. Printre
localităţile eliberate prin luptă de regimentele înfrăţite 9 Vânători şi „Horia”
(grupate în Detaşamentul Rasoviceanu) se numără Vaşcăul, Beiuşul, Tinca şi
Salonta. După eliberarea Beiuşului (19 aprilie), regimentul voluntarilor moţi
preia acest nume (Regimentul "BEIUŞ"). La 22 aprilie sunt eliberate în totalitate fostele comitate Bihor şi Arad, intrându-se pe teritoriul Ungariei.
Ieşirea din defileuri impunea întărirea avangărzilor. Se constituie Grupul
de Sud (gen. Dabija) pentru fixarea forţelor inamice superioare din zona
Bekescsaba (30 000 oameni, faţă de cca.12 000). Efortul principal al campaniei revine acum Grupului de Sud, întărit cu Divizia 18 ardeleană, iar comanda o preia generalul Ştefan Holban. La 28 aprilie, Divizia 2 Vânători ocupă
zona Szarvas-Gyoma. Manevrele Grupului de Sud taie liniile de retragere ale
inamicului ce se retrăgea spre Szolnok, zdrobind rezistenţa la Mezötur, iar
până la 1 mai 1919 trupele române controlează malul stâng al Tisei, aruncând
dincolo de ea resturile Armatei Roşii maghiare.
În Sâmbăta Mare, armata regală română eliberatoare pătrundea în Beiuş.
Entuziasmul populaţiei a fost pe măsură. I-a ieşit în cale delegaţia formată din
avocatul Traian-Amos Pinteru, secretarul Consiliului Naţional local, şi profesorul Vasile Ştefănică, directorul Liceului greco-catolic „Samuil Vulcan”.
Regimentele înfrăţite, moţii şi vânătorii, au celebrat Sfintele Paşti la Beiuş,
unde recent numitul protopop ortodox Petru E. Papp a oficiat prima slujbă în
libertate a Învierii Domnului, ajutat de bătrânul preot Moise Popovici şi de
părintele Gh.Cotenescu, de la Regimentul 9 Vânători. Atmosfera evenimentului este descrisă emoţionant de protopopul Petru E. Papp:
„Ziua Paştilor avu o îndoită însemnătate. Înviase Fiul lui Dumnezeu şi
adusese Învierea de mult aşteptată şi neamului românesc. Părintele Cotunescu
mai, 2011
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(corect Cotenescu – n.a.) din 9 Vânători împreună cu părintele Moise
Popoviciu şi cu mine săvârşirăm sfânta slujbă a Învierii în Beiuş. Biserica
împrejmuită de soldaţi cu luminiţe aprinse în mâini, cari ca la mormântul
Domnului vestesc Învierea. Au fost cele mai înălţătoare şi mai frumoase Paşti
din câte am avut vreodată”.
Ulterior, Divizia 2 Vânători trece la Grupul de Nord (gen. Mihăescu) şi
ajută la restabilirea legăturii cu cehoslovacii, interzicând joncţiunea Armatei
Roşii ungare cu Armata Roşie sovietică prin Galiţia. Duce lupte grele în sectorul Rakamaz-Hernad Nemety cu Divizia Roşie Internaţională (în principal
nemţi şi austrieci, inclusiv femei), participă la contraofensiva din iulie 1919 şi
trece prima Tisa, pe pod de pontoane, cu Regimentul 9 Vânători în frunte.
Emoţionaţi, Regele Ferdinand şi Regina Maria sunt de faţă, aşa cum au participat pe 29 mai şi la sădirea simbolică a doi pui de goruni la Ţebea, câte unul
pentru fiecare.
Armata Roşie maghiară este învinsă peste tot, teroarea roşie a guvernului Bela Kun încetează, iar trupele române ocupă timp de trei luni o mare parte
a Ungariei, fiind singura armată aliată care cucereşte o capitală inamică şi
defilează pe bulevardele ei.
Împreună cu voluntarii moţi din Ţara Zarandului şi din Munţii Apuseni,
ofiţerii regăţeni Gh. Dabija, Gh. Rasoviceanu şi Gh. Cotenescu (toţi trei purtători cu cinste ai numelui Sfântului Mare Mucenic care a biruit balaurul
biblic) şi toţi ceilalţi militari ardeleni şi regăţeni, şi-au trecut numele pe răbojul istoriei dezrobirii Ardealului, făuririi şi apărării României Întregite.
Ei n-au luptat pentru recompense, tinichele şi onoruri, ci pentru demnitatea numelui de român. Dar slăbiciunile umane şi cinismul noilor vremuri au
afectat nemeritat şi destinele acestui trio. Generalul Mărdărescu, influenţat de
un vechi conflict personal, îi ia comanda generalului Dabija, răpeşte neînfricaţilor săi vânători – opriţi la porţile Budapestei - şansa de a defila pe
Bulevardul Andrassy, îl obligă să-şi dea demisia şi îl supune unei anchete.
Ieşit cu fruntea sus dintr-o anchetă de ani de zile, acesta devine unul din cei
mai buni istorici militari ai ţării. Viitorul general Rasoviceanu, masiv implicat
în evenimentele de la 23 August 1944, cunoaşte închisorile comuniste la
bătrâneţe, pentru că ştie prea mult. Iar fidelul iorghist preot căpitan
Cotenescu, alături de numeroşi muşceleni, este condamnat pentru sprijinul
logistic acordat „bandei” din munţi conduse de militarul de excepţie care a
fost colonelul martir Gh. Arsenescu.
Un scurt fragment din memoriul de activitate al preotului căpitan
Gheorghe Cotenescu, muşcelean cu rădăcini dâmboviţene, este sugestiv:
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„[…] Anii premergători campaniei marelui răsboiu i-am petrecut în stăruinţa ocupaţiei pastorale între enoriaşi, activând deopotrivă cu elementele
diriguitoare ale timpului pentru ca la toate chestiunile care interesau societatea de atunci să am şi eu o modestă parte la pregătirea sufletească a enoriaşilor pentru marele răsboiu care se întrevedea.
Mobilizat pe timpul campaniei, urmând armata în retragerea spre
Moldova, după ce am îndurat mai întâiu alături de enoriaşi neplăcerile primei
campanii, întrucât luptele lui 1916 au atins şi regiunea StoeneştiDragoslavele.
Chipul cu care m-am achitat în datoria mea de preot militar: între răniţii
şi exantematicii spitalelor din Bârlad (militare); cu Regimentul 9 Vânători
urmându-l în campaniile sale, nedespărţit de această unitate şi în Basarabia,
unde pe malurile Nistrului în 1918 am desfăşurat o activitate culturală caremi formează un capitol de satisfacţie sufletească al vieţii mele, între satele
judeţelor Tighina şi Cetatea Albă. Acolo, prin servicii divine, prin predici
populare, prin propaganda şezători[lor – n.a.] săteşti, intrasem în sufletul sătenilor care pentru prima dată dăduseră cu ochii de preot românesc, în locul
celor localnici pe care interesul stăpânirii ruseşti îi transformase în agenţi ai
desnaţionalizării, ţinând poporul ca şi lipsit de binefacerile harnice pe care trebuiau să le primească de la păstori [de – n.a.] suflete dezinteresaţi. Am urmat
armata şi în campania din Ungaria, nedeslipit de soldaţii acelui regiment,
împărtăşind şi aici privaţiunile lupte[lor – n.a.] cu rezultate inegale duse cu
bolşevicii lui Bela Kun în Ungaria nordică, cuprinzând sectorul RakamazSzabolcs-Venczello-Hernad Nemety (campania de ajutorare dată Cehilor)
[…]”.
Într-o Europă unită, care ştie să-şi preţuiască simbolurile, vălul uitării se
subţiază şi merită alungat definitiv de noile generaţii, interesate să-şi cunoască istoria.
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Caracteristici şi efecte
ale conducerii în mediul
militar
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Abstract
The activity of command has a huge impact on the quality and
performances of any organization and field of activity. To command
means so cope with problems, to find rapid and efficient solutions, to
choose the optimum path, to correctly use all available forces and
assets. The efficiency of the act of command, of leadership is an essential issue of the good functioning of any organization, with applicability in the military field, as well.
Cuvinte-cheie: conducere, performanţă, cerinţe.

ctivitatea de conducere condiţionează decisiv calitatea şi performanţele oricărei organizaţii şi ale oricărui domeniu de activitate. A
conduce înseamnă a rezolva probleme, a găsi soluţii rapide şi eficiente, a
alege drumul optim, a folosi, în acest sens, în mod corect şi productiv toate
forţele şi mijloacele pe care le ai la dispoziţie. Eficacitatea actului de conducere, a leadership-ului, este o problemă esenţială pentru bunul mers al oricărei organizaţii, găsindu-şi aplicabilitate şi în domeniul militar.
Prin stabilirea de standarde, obiective şi priorităţi, a reţelei de comunicare, un lider poate să aducă schimbări în performanţa de zi cu zi a organizaţiei.

A

* Centrul de Instrucţie pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN.
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Un lider poate, permanent, să influenţeze o organizaţie, prin stabilirea unei
viziuni strategice şi a obiectivelor pe termen lung. Dar liderul nu este singur.
Nu este unic şi infailibil. El este om ca toţi ceilalţi şi trebuie să se bazeze pe
toţi ceilalţi în îndeplinirea misiunii şi a responsabilităţilor organizaţiei. El este
o parte a unui mecanism care trebuie să funcţioneze cât mai bine.
Ceea ce distinge un adevărat lider de restul „celor mulţi şi banali” este
aptitudinea acestuia de a traversa cu brio momente critice, fără a pierde nimic
din gloria câştigată cu trudă până atunci.
Ca lider, poţi fi pus în faţa unor situaţii neaşteptate, momente de criză, pe
care trebuie să le lămureşti şi să iei, în timp util, măsurile adecvate pentru a le
depăşi. Trebuie să iei decizii. Iar un lider militar are mai multe responsabilităţi decât cel civil, deoarece deciziile lui au implicaţii deosebite asupra structurilor pe care le conduce şi asupra vieţii subordonaţilor.
Capacitatea de a decide este fundamentală pentru acţiunea de comandă.
Capacitatea de decizie relevă înfruntarea conştientă, raţională şi justificată a
pericolelor specifice luptei sau mediului cu finalitate în asumarea deciziei în
situaţii de risc, impunerea executării hotărârilor, precum şi asumarea verticală a răspunderii (morale, materiale, disciplinare şi penale) pentru urmările
hotărârilor luate şi pentru ordinele date. Trebuie să decizi rapid, în termeni de
maximă claritate şi siguranţă, capacitatea de a deciziona fiind în mare măsură o chestiune de exerciţiu şi experienţă. Dar atunci când e posibil ca de deciziile tale să depindă viaţa sau viitorul altora, trebuie să faci în aşa fel încât să
fii extrem de bine pregătit, să nu existe posibilitatea să omiţi ceva, şi tocmai
de aceea consider că o lucrare cu această temă nu poate decât să fie folositoare în cariera unui viitor lider militar.
Un lider trebuie să ştie foarte bine cum să-şi creeze alianţe, cum să facă
pentru ca interlocutorii lor să se simtă preţuiţi, să scoată în evidenţă un individ sau un grup ales dintre cei mulţi pentru consideraţii speciale. De asemenea, trebuie să dea oamenilor un exemplu bun, fidel propriilor declaraţii.
Trebuie să aibă capacitatea de a fi la locul potrivit, la timpul potrivit. Este
foarte important să fie clarificate toate aceste aspecte într-o lucrare care, pe
viitor, să fie un punct de referinţă pentru toţi cei care vor îmbrăţişa această
carieră.
Motivul pentru care mi-am ales acest subiect este în principal dorinţa de
a cunoaşte aprofundat situaţia şi modalităţile prin care un lider se poate face
urmat, cum anume comportamentul uman este mobilizat pentru atingerea
anumitor scopuri care, la rândul lor, vor satisface anumite nevoi individuale
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sau organizaţionale, cum se realizează o influenţă de tipul convingerii raţionale dar şi faptul că această calitate de a influenţa a fost probabil întotdeauna
o parte din viaţa omului deoarece pare inevitabil ca oamenii să încerce să-i
influenţeze pe alţii, chiar şi pe cei mai apropiaţi prieteni, subordonaţi sau
membrii ai familiei, caracteristicile, perspectivele unui lider militar.
În accepţiunea generală, liderul – persoana investită cu puteri de decizie
– este sau ar trebui să fie purtătorul etichetei de competenţă, înţelegând prin
aceasta, capacitatea de a lua o decizie optimă într-o problemă anume, într-o
situaţie dată.
În desfăşurarea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor, există situaţii
când intri în contact cu subordonaţii, iar fiecare dintre aceştia sunt definiţi de
câte o personalitate distinctă, sunt anumite situaţii şi împrejurări în care trebuie să exprimi atributele comenzii, iar acestea pot avea un efect direct asupra caracteristicilor celui care conduce. Există situaţii în care este vital să
rămâi calm şi să acţionezi cu fermitate în faţa ameninţărilor, primejdiilor sau
criticilor, obiective sau subiective, constructive sau distructive, dar fără să ai
o educaţie temeinică cu privire la comportamentul unui lider, este foarte posibil să nu poţi să faci acest lucru.
În esenţă, analiza managementului formării şi dezvoltării capacităţilor de
conducere asigură un echilibru dinamic între procesul de învăţământ, de pe
parcursul şcolarizării şi practica „forţelor” din exteriorul ei, şi realizarea unui
avantaj competitiv durabil. Managementul perfecţionării capacităţilor liderului are la bază gândirea creatoare şi gândirea practic-aplicativă.
Abordările managementului formării liderului militar subliniază interacţiunile dintre managerii de la toate nivelurile structurii organizatorice în ceea
ce priveşte fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei
didactice. Avantajele sunt cele urmărite cu prioritate prin practicarea managementului competitiv: asigurarea „profitabilităţii”, ca obiectiv final şi esenţial
al organizaţiei militare, stabilirea direcţiei de acţiune a organizaţiei militare,
concentrarea eforturilor instructorilor/personalului didactic în scopul realizării obiectivelor, consecvenţa acţiunilor managementului şi a celorlalţi manageri ai organizaţiei militare în vederea realizării obiectivului propus, asigurarea flexibilităţii organizaţionale, pentru a valorifica toate oportunităţile
mediului militar, dar şi punctele forte interne.
Fără îndoială, schimbarea presupune şi un amplu proces de pregătire a
personalului pentru obţinerea unei atitudini favorabile implementării noului
prin încurajarea subordonaţilor şi colaboratorilor pentru găsirea unor soluţii
noi la problemele organizaţionale.
mai, 2011
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Desigur că printr-o motivare corespunzătoare a acestora, pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare şi prin diversificarea modalităţilor de culegere, înregistrare şi transformare a informaţiilor, atât prin utilizarea tehnicilor
informaţionale moderne cât şi prin calificarea personalului care urmează a
prelucra datele şi informaţiile, schimbarea se va produce mai repede, iar
rezultatele pozitive vor încuraja managerii creativi să continue procesele complexe şi de durată pe care schimbarea le presupune.
Pentru a avea succes în problematica conducerii organizaţiei, la nivelul rolurilor şi responsabilităţilor atribuite şi deţinute, trebuie să vizeze o serie
de aspecte cum ar fi: observarea şi analizarea evenimentelor, sesizarea problemelor din urmă până în prezent şi să aplice bine stocul cunoaşterii disponibile, să exploateze bine timpul şi să înveţe permanent din succesele şi eşecurile
lor şi ale altora, să lucreze pentru viitor, să-şi asume riscul inovării - acesta
fiind mai mic decât cel al imobilismului, să ştie ce s-a cunoscut.
Concluzia finală constă în insistenţa asupra faptului că schimbările
planificate trebuie să aibă o bază teoretică şi să urmeze anumite etape predefinite pentru a efectua schimbarea cu succes şi pentru a face faţă noilor cerinţe ale mediului extern.
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Consideraţii generale
privind managementul
resurselor umane din
cadrul forţelor speciale
CăTăLIN-RăZVAN PARASCHIV*

Abstract
The proposed theme is part of the recent concerns of the military and police systems involved in the implementation of an optimized and applied to the management of livestock structures generically
called Special Forces.
Clearly, the intention of supporting such a topic was generated by the concept that human resource management directed a specific activity of the complete strategic and operational to ensure achievement of organizational objectives. In that sense, scientific approach
to performance evaluation of staff training and special forces, the final
goal is to provide the necessary framework for sustainability and efficiency of sectorial operational programs for the staff of the Special
Forces.
Cuvinte-cheie: management, aplicarea legii, forţe speciale,
pregătire specializată, evaluare.

*Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române „Vlad Ţepeş”
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Consideraţii generale privind
sistemele abordate în pregătirea
şi evaluarea personalului din
Forţele Speciale
Sistemul de management în ceea ce priveşte resursele umane din cadrul
Forţelor Speciale este dualist, bazat pe un raport dintre motivaţia personalului
şi rezultatele eficienţei evaluate ierarhic de către cei responsabilizaţi în gestiunea resurselor umane. Într-o anumită măsură, acest tip de management se
diferenţiază de managementul aplicat în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor
obişnuite public-private, întrucât beneficiază de o formă voluntară de aderare
şi ataşament la proiectul „Forţe Speciale”. Avem în vedere particularitatea
intenţiilor personale voluntare a celor care doresc să facă parte din Forţele
Speciale, fapt ce le asigură o superioritate neafişată, atât fizică cât şi mentală,
faţă de personalul din rândul organizaţiilor civile sau militare convenţionale.
Procesul managerial al resurselor umane destinat personalului care execută misiuni speciale este dependent de personalitatea luptătorului şi de motivaţiile acestuia, care îl recomandă a fi parte dintr-un sistem, care cel puţin teoretic se doreşte a fi unul nu neapărat exclusivist, ci mai degrabă elitist. În
acest sens, ierarhizarea necesităţilor luptărilor din cadrul Forţelor Speciale,
plecată de la analiza Piramidei lui Abraham Maslow, poate defini personalitatea adevărată a luptătorilor speciali, făcând totodată facilă percepţia publică
cu privire la aceştia. Dacă în ceea ce priveşte nevoile elementare fiziologice,
de securitate şi protecţie, de apartenenţă la grup sau de individualizare, stimă
şi recunoaştere, luptătorul din cadrul Forţelor Speciale nu se diferenţiază de
angajatul public-privat obişnuit, diferenţa majoră care îl va delimita de ultimul va consta în nevoia permanentă de autorealizare.
Întreg procesul managerial de resurse umane va fi canalizat spre utilitate, eficienţă şi performanţă. Pornind de la necesitatea de autorealizare de tip
Maslow, valoarea şi eficacitatea luptătorilor Forţelor Speciale vor fi raportate la nevoile sociale de supravieţuire, libertate şi democraţie. Atributul exclusiv al managementului resurselor umane speciale este că acesta nu va fi doar
un proiect dinamic, ci unul bazat pe acţiune.
De asemenea, trebuie precizat că deşi performanţa prin – pregătire şi
evaluare – se măsoară prin indicatori interni, specifici grupurilor şi structurilor care gestionează personal specializat şi destinat prevenirii şi combaterii
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criminalităţii de orice gen, eficacitatea în sine este evaluată inclusiv la nivel
societal, tocmai prin reducerea şi eliminarea riscurilor sau vulnerabilităţilor
criminogene.
Argumentul abordării conceptului de resurse umane al Forţelor Speciale
se justifică prin necesităţile practice existente la nivelul structurilor speciale,
în ceea ce priveşte asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor
umane (în esenţă, luptători sau operatori specializaţi) din interiorul organizaţiilor, pentru a asigura o maximalizare a eficienţei obiectivelor propuse.
Bazat pe factori inovativi, moderni, obiectivul principal al subiectului
abordat este acela de a asigura o utilitate practică şi adaptată la necesităţile
determinate de evoluţii. Avem în vedere atât existenţa conflictelor generatoare de consecinţe negative, de cele mai multe ori victimale, cât şi dezvoltarea
permanentă din punct de vedere acţional, logistic, material şi uman a unităţilor de Forţe Speciale.
Un aspect deosebit de important (al poziţionării managementului resurselor umane ca sistem flexibil şi eficient) este acela prin care nu se încearcă
individualizarea procesului de management al resurselor umane în cadrul
organizaţiilor, ci analiza acestuia într-un sistem unitar, aproape dependent de
modalitatea prin care este conexat aspectului operaţional al misiunilor cu sensibilitate deosebită şi cu grad de risc deosebit de ridicat. În acest sens, se subliniază importanţa eficientizării permanente a managementului resurselor
umane şi sunt prezentate principalele funcţii ale componentelor acestuia, care
influenţează în mod activ dinamica resurselor de securitate.
În aceeaşi ordine de idei, rolul şi locul factorilor umani specializaţi, ca
elemente active a resurselor umane, sunt determinate de procesul în care aceştia sunt integraţi în cadrul sistemului, respectiv grupul de Forţe Speciale şi
determină, la rândul lor, efecte asupra competenţelor şi performanţelor proiectate. Astfel, metodologiile de evaluare a pregătirii personalului destinat misiunilor speciale sunt elaborare în raport de misiunile şi responsabilităţile acţionale specifice.
Pentru a se asigura un nivel optim de înţelegere a rolului Forţelor
Speciale în spectrul acţional al structurilor cu rol în aplicarea sau, după caz,
impunerea legii, sunt prezentate şi tipul de operaţiil pe care acestea le execută. Motivaţia se bazează pe faptul că performanţa eficienţei Forţelor Speciale
este proporţională atât cu nivelul de pregătire profesională specializată, cât şi
cu tipologia misiunilor executate; de regulă acţiuni speciale şi/sau de intervenţie antiteroristă.
mai, 2011
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Pornind de la aceste premise, activităţilor de recrutare, selecţie, pregătire, evaluare şi promovare, ca părţi componente ale unui management viabil,
le sunt verificate dimensiunile strategice, în contextul în care dezvoltarea
managementului resurselor umane devine un important obiectiv în asigurarea
operaţionalizării unei structuri speciale.
Specificul pregătirii personalului este furnizat şi de modalităţile în care
formatorii dispun de calificări şi experienţe acţionale superioare celor aflaţi în
perioada de pregătire. În acest sens, pregătirea se va face în mod continuat şi
supusă dezvoltării şi perfecţionării permanente. Fără echivoc, specificul pregătirii este diferit de forma clasică a acumulărilor educative civile, păstrând
doar principiile de bază ale managementului pregătirii ordinare.
Diferenţierile faţă de formele clasice de pregătire derivă şi din faptul că
întotdeauna Forţele Speciale au beneficiat de un plus calitativ-valoric faţă de
grupurile convenţionale de intervenţie rapidă militare sau poliţieneşti.
Existenţa Forţelor Speciale de notorietate internaţională, precum şi imaginea
şi performanţele acestora demonstrate în zone de risc maxim sau în teatre de
operaţii, întăresc certitudinile în ceea ce priveşte atât specificul propriu, cât şi
diferenţierile calitative care exced capabilităţile unităţilor convenţionale şi
programelor acestora de formare profesională.
În vederea obţinerii nivelului de performanţă urmărit, pregătirea specializată a personalului care execută misiuni speciale va fi realizată în sistem
integrat şi etapizată în patru trepte, astfel: luptător/operator-grup special–mare
unitate–internaţional. Deşi pregătirea se realizează în patru trepte, în mod
constant managementul pregătirii specializate va reprezenta planificarea şi
folosirea adecvată a timpului de antrenament şi a resurselor de care este nevoie pentru a conduce şi evalua instruirea individuală sau în echipă. Astfel, pregătirea se va desfăşura după un program al performanţei echipei.
Un rol determinant în eficientizarea pregătirii îl vor avea atât programele sectoriale de pregătire pe specialităţi, cât şi formatorii sau instructorii care
vor fi implicaţi în gestionarea monitorizării, supravegherii, consilierii şi asistenţei modurilor de îndeplinire a sarcinilor celor aflaţi în procesul de asimilare a cunoştinţelor tehnico-tactice. În procesul de pregătire şi de urmărire a sarcinilor funcţionale se vor urmări inclusiv posibilităţile concrete şi potenţialul
de care dispun luptătorii/operatorii din cadrul Forţelor Speciale, aflaţi în etapa
de pregătire individuală sau colectivă. În acest sens, componenta de pregătire
este concentrată în sensul dezvoltării capacităţilor operaţionale, în vederea
îmbunătăţirii continue a performanţei.
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Procesul de pregătire în care tehnicile, procedurile, tacticile, strategiile
de intervenţie operativă în câmpurile acţionale criminogene etc. sunt prezentate în vederea însuşirii şi asimilării, va purta denumirea generică de Concept
al Operaţiunilor, cunoscut sub acronimul de CONOPS.
Evaluarea eficienţei1se va face pe criterii specifice şi se va baza pe nevoile de performanţă, pe disponibilităţile operatorilor, pe standardele de competenţă, precum şi pe cerinţele de ordin fizic şi cognitiv.
Obiectul sistemului de evaluare va consta în aprecierile asupra performanţei (modul în care se execută ceea ce trebuie executat) şi potenţialului
(modul în care este posibil să se execute ceea ce trebuie executat) luptătorilor
destinaţi să execute misiuni speciale, înţelese ca aspecte definitorii ale activităţii acestora. În evaluarea performanţei se vor elimina rigidităţile consemnării unor rezultate periodice şi se va accentua metoda comparativă a rezultatelor cu standardele de pregătire specializată, în cadrul unui proces constant de
planificare, monitorizare şi îndeplinire a obiectivelor principale individuale şi
organizaţionale de performanţă. Justificarea unei asemenea evaluări se impune deoarece activitatea unor operatori nu poate fi redusă doar la diferite scheme simpliste de evaluare, eventual cuantificate în cifre, fără intervenţii asupra
descriptorilor de evaluare.
În ceea ce priveşte evaluarea de ordin psihologic, tendinţa internaţională, promovată de structuri de Forţe Speciale (de genul Special Air Service,
Groupe d’Intervention Gendarmerie Nationale, GSG-9, Grupul de Răspuns
Operaţional Mobil din Polonia, Sayeret Matkal, Delta Force etc.), recomandă
administrarea, în condiţii normale/neutre, a unor teste şi ulterior aplicarea
unor forme paralele ale testelor iniţiale, dar în condiţii de suprasolicitare de
ordin fizic şi psihic.
Componentele care fac obiectul evaluării la stres vor urmări capacităţile luptătorilor faţă de toleranţa la frustrare, puterea de concentrare, echilibrul psihic, stresul mental, respectiv îndeplinirea unor sarcini în condiţii de
zgomot şi alţi factori stresori, rezistenţa fizică, urmărită prin exerciţii fizice cu
un nivel ridicat de solicitare, dar şi prin marş pe distanţe mari etc.
Concluzii
Procesul de pregătire specializată, ca şi evaluarea, reprezintă trendul
care asigură competenţa şi performanţa unei unităţi speciale. Dincolo de
modalităţile de pregătire şi evaluare, rolul intervenient al forţelor sociale, de
cele mai multe ori în situaţii critice, nu va presupune în mod obligatoriu rezolmai, 2011
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varea imediată prin eliminarea consecinţelor negative, ci mai degrabă reducerea unor vulnerabilităţi directe asupra mediului social.
Finalizarea acţiunilor speciale, executate de personalul Forţelor Speciale,
nu va aparţine totalmente acestora, ci resurselor etatice de constrângeri coercitive.

NOTE:

Ca etapă de măsurare a reacţiilor şi atitudinilor faţă de programele sectoriale de pregătire şi antrenament, a deprinderilor dezvoltate în procesul de
pregătire-antrenare şi a efectelor şi rezultatelor obţinute.
1
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Aspects of the
Educational Leading
Process in “Basarab I” –
Land Forces Military
School for WOs And NCOs
MAIOR MARIAN NAE*
SOCIOLOG PR. MIHAELA PETCU*

ASARAB I” - Land Forces Military School for Warrant
Officers and Noncommissioned Officers is a military posthigh school institution belonging to the national education system and of
which the main mission is to form and train warrant officers and noncommissioned officers to the benefit of the National Defense Ministry, of the national security system, as well as to the benefit of foreign military organizations
that have concluded cooperation protocols with Romania. The school provides permanent improvement of the military training for warrant officers and
noncommissioned officers through career and level courses, including

„B

*Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Piteşti.
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foreign languages learning courses.
The goal of our research is part of the school’s objective of analyzing
the issue of leadership style applied in the process of military education on
the purpose of developing efficient strategies that ensure the quality of military education and especially the student’s success in training.

Research premise
Our research allows identifying the optimum leadership styles applied by
instructors/teachers in achieving high education standards for the students that
attend „WO Training Course-direct channel” and it also offers clues on the
styles acting as triggering elements for motivation and interpersonal communication feedback.
We premised our research on the argument that student’s school success
is influenced by instructors/teachers optimum leadership styles, as well as by
student’s expectation, related to the military profession, values and mentalities.
Sampling
We sampled opinion among 97 students – males and females between
19-25 years of age, attending „BASARAB I” - Land Forces Military School
for WOs and NCOs – Pitesti.
Hypothesis
Instructors/teachers leadership styles within the teaching – learning activities, ensure/don’t ensure students school success at the „WO Training
Course – direct channel”.
Objectives
• The influence of instructors/teachers leadership styles upon the students’ school success at the „WO Training Course – direct channel”.
• Students’ evaluation and its algorithm determine the interpersonal communication feedback as a specific way of automatic-regulation in acquiring
knowledge.

404

www.rft.forter.ro

Psycho Sociological Aspects of the Educational Leading Process
in "Basarab I" – Land Forces Military School for WOs And NCOs

Results analysis and
interpretation
A style is an organization variable which has a strong influence on the
relational, interactive-pedagogical levels.
It expresses the actual leader’s behaviour, his/her personal way in
applying a leadership concept and quality.
An authentic instructor/teacher identifies him/herself with what and how
he/she acts; therefore our analysis of the leadership process in military education is based upon a leader’s characteristic acts: what he/she does, how he/she
assigns tasks, how he/she communicates with students and motivates them.
Our research spotted students’ favourable opinion towards the instructors/teachers leadership styles when they proved to be democratic (67%), and unfavourable when they proved to be authoritative (32%) or laissez-faire (1%) –
(Figure no.1).
We ascertained that the bound between participation and efficiency is not
accidental. The feeling of satisfaction is stronger among students when their
instructors/teachers apply a democratic leadership, in contrast with authority
and laissez-faire styles.
Nevertheless, during the first school year, we observed that none of the
three leadership styles could solve all types of situations, by itself alone. The
most efficient proved to be the democratic style seen from the perspective of
motivation and class control, followed by the authoritative and the laissezfaire ones.
Non-constructive criticism restricts student’s spontaneity. The data we
found, show that generally 80% of the authoritative leadership triggers the
individual collective activities thus limiting students to choose a way spontaneously.
We could ascertain that the following types of behaviour, such as „offering support and suggestions to the students” or „stimulating their personal
initiative”, lead to the development of students’ skills, group’s freedom and
school success. We notice that the democratic instructors/teachers offered
suggestions more frequently, while the laissez-faire type of instructors/teachers supplied students with extra information during classes (Figure no.2).
Thus, more frequently, 54% of the democratic leaders monitored the group’s
activity on the direction of the students’ goals and stimulated their personal
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initiative, while only 9% of the authoritative and 3% of the laissez-faire leaders did this.
The data we found showed that when it came to „asking the students’
opinion about collective and individual projects” and „recording the students’
opinions”, it was the democratic instructor/teacher that mostly stimulated the
students’ interdependence, in contrast with the authoritative and laissez-faire
type of leader.
When the class climate was authoritative, the students proved to be
dependent on their leader, while in the democratic or laissez-faire situations
the dependence was manifested among the passive-type of students.
Concerning „the trusting attitude”, 45% of the students that had democratic and laissez-faire instructors/teachers, displayed communicative relationships and 47% of the interviewed students manifested cooperation relationships.
The students’ greatest responsibility of searching for information by
themselves was observed among the students who were led by the type of laissez-faire instructors/teachers. In this situation of leader-non-involvement, the
students’ achievement level was lower in contrast with their „aspiration
level”.
On the whole, the class climate was: acceptable (57%), nice (30%), free
and easy (8%), strained (4%) and hostile (1%) – (Figure no.3).
When authoritative leadership was applied, the students would rather
pass the whole responsibility upon their leader. This dependence made them
passive, irritable and – on occasion – pushed them to express their discontentment in revolt gestures. When the authoritative leader was absent, his/her students would stop their studying activities, while they would react differently
when a democratic leader was absent. The latter would induce motivation,
therefore in his/her absence the students would unite their forces and cooperate in achieving the group’s goals, in fulfilling their leader’s orders and in
reaching success; all these prove our hypothesis to be correct.
In other words, school performance increases directly, proportional to
students’ interaction. The relationship between leader and his/her students
depends on their interaction.
In the groups where there is a direct interaction, students have a rather
willing than imposed respect towards their leader. Our data show that under
these circumstances the relationship leader/students were characterised by:
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communication 45%, cooperation 30%, acquisition 11%, domination 6%,
rejection 1% and indifference 7% (Figure no.4).
An instructor/teacher plays a major role in forming students to have a
favourable attitude towards the course. In this respect our research revealed
how important it is (73%) that the leaders adjust his/her teaching material to
the students’ needs.
When conveying knowledge, an instructor/teacher should observe the
effect of this knowledge at the cognitive and the formative level.
Consequently, we can ascertain that the principle of inverse connexion represents a law of the didactic act and its application along the course and along
the entire education process is an actual necessity.
When there is no feedback, teaching becomes a simple discourse without
reception, efficiency and highly frustrating for both, leaders and students. In
those situations when there is no comment on the students’ performances or
there is no explanation for the evaluation and marking/scoring criteria, teaching-learning activities lack efficiency.
On the other hand, encouraging, praising, giving high marks or, on the
contrary commenting, giving medium and low marks can fulfil their educative goal only when docimology principles are respected.
Moreover, when the evaluation range is enlarged by other criteria such
as conduct, relationship with comrades, degree of involvement, students have
the opportunity to render more consistency to the didactic feedback.
As a conclusion, we underline the necessity of adjusting leadership styles to concrete situations and of applying them successively: when the students group and the task are new, an instructor/teacher must tell them what
and how to do: later on, after having trained basic skills and having aroused
the students’ motivation, the leader can use, according to different situations,
other styles.
To be a model for his/her students, an instructor/teacher must act as a
guide, as a team member, cooperating and respecting the students’; must be
consistent, tenacious and firm; must have a flawless conduct and a will for
self development.
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Proposals
The data of our research helped us to identify some deficiencies that can
be removed. In order to improve the leadership process of military education
at “BASARAB I” - Land Forces Military School for WOs and NCOs, the following goals should be observed:
1. The instructors/teachers should apply leadership styles appropriate to
different situations in the teaching – learning process.
2. The focus should be placed on the instructors/teachers originality and
their pedagogical tact and mastership when applying different teaching procedures.
3. To improve the communication between students and their leaders, in
order to enhance students’ motivation to get higher school performances.
4. To provide supplementary information and suggestions, so that the
students may feel stimulated to actively participate in class.
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Aspecte pshihosociale ale
conducerii procesului de
învăţământ în Şcoala
Militară de Maiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre „BASARAB I”
MAIOR MARIAN NAE*
SOCIOLOG PR. MIHAELA PETCU*

Abstract
“BASARAB I” - Land Forces Military School for Warrant
Officers and Noncommissioned Officers is a military post-high school
institution belonging to the national education system and of which the
main mission is to form and train warrant officers and noncommissioned officers to the benefit of the National Defense Ministry, of the
national security system, as well as to the benefit of foreign military
*Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri, Piteşti.
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organizations that have concluded cooperation protocols with
Romania. The school provides permanent improvement of the military
training for warrant officers and noncommissioned officers through
career and level courses, including foreign languages learning courses.
Cuvinte-cheie: învăţământ, profesor/instructor.

coala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„BASARAB I” este instituţia militară de învăţământ postliceal,
parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ care are ca principală
misiune formarea şi perfecţionarea pregătirii maiştrilor militari şi a subofiţerilor destinaţi Ministerului Apărării Naţionale, beneficiarilor din sistemul
naţional de securitate, precum şi beneficiarilor externi cu care sunt încheiate
protocoale de colaborare în acest scop. Şcoala asigură perfecţionarea permanentă a pregătirii maiştrilor militari şi subofiţerilor prin diverse cursuri de
carieră şi nivel, inclusiv învăţarea şi perfecţionarea limbilor străine.
Motivaţia studiului se încadrează în obiectivul şcolii de a analiza problematica stilului de conducere aplicat în procesul de învăţământ militar, în vederea dezvoltării unor strategii eficiente de asigurare a calităţii învăţământului
militar şi, în special, al succesului şcolar în rândul elevilor.

Ş

Premisele cercetării
Studiul permite identificarea stilurilor de conducere optime al profesorilor/instructorilor în scopul atingerii performanţelor şcolare ridicate de către
elevii din cadrul „Cursului de formare a maiştrilor militari, filiera directă” şi
oferă indicii cu privire la acţiunea acestora ca elemente declanşatoare a motivaţiei şi realizarea feedback-ului comunicării interpersonale.
Am pornit de la premisa că succesul şcolar al elevilor este influenţat de
exercitarea unui stil de conducere optim al profesorilor/instructorilor, precum
şi de aşteptările şi aspiraţiile elevilor în legătură cu profesia militară, valorile
şi mentalităţile formate.
Eşantionarea
Interviul sociologic a fost realizat pe un eşantion cu un volum de 97
elevi, de gen masculin şi feminin, cu vârsta cuprinsă între 19-25 ani, punctul
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de eşantionare fiind Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre „BASARAB I”, aflată în garnizoana Piteşti.
Ipoteza de cercetare
Stilul de conducere al profesorilor/instructorilor în activitatea de predare-învăţare, asigură/nu asigură succesul şcolar în rândul elevilor din cadrul
„Cursului de pregătire al maiştrilor militari, filiera directă”.
Obiectivele cercetării
• Influenţa stilului de conducere a profesorilor/instructorilor în cadrul
„Cursului de pregătire al maiştrilor militari, filiera directă” asupra obţinerii
succesului şcolar al elevilor.
• Formele de evaluare şi ritmicitatea adecvată a evaluării elevilor determină realizarea fedback-ului comunicării interpersonale, ca modalitate specifică de autoreglare a învăţării.

Analiza şi
interpretarea rezultatelor
Stilul este o variabilă organizaţională, cu mare influenţă în planul relaţional, interacţional – pedagogic. El reprezintă comportamentul real al conducătorului, adică felul în care îşi pune în aplicare concepţia şi calităţile de conducere.
Un profesor/instructor autentic se identifică prin ceea ce face şi cum
face, în acest caz analiza procesului de conducere a învăţământului militar
bazându-se pe comportamentele caracteristice ale conducătorului: ce face el,
cum transmite sarcini, cum comunică cu elevii şi încearcă a-i motiva.
Investigaţia a pus în evidenţă un curent de opinie favorabil în legătură cu stilul de conducere al profesorilor/instructorilor (Figura nr.1) exercitat în activitatea de predare-învăţare ca fiind unul democratic (67%), în detrimentul celui
autoritar (32%) şi laissez-faire (1%).
Am constatat că legătura dintre participare şi eficienţă nu este întâmplătoare. Senzaţia de satisfacţie pare să fie mai pregnantă atunci când în clasa de
elevi se aplică un stil democratic de către profesori/instructori, în opoziţie cu
cel autoritar şi laissez-faire.
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Dar, pe parcursul anului I de învăţământ s-a observat că nicio metodă de
leadership nu va putea rezolva totul singură, în orice situaţie. Stilul de conducere mai eficient din perspectiva motivaţiei pe care o declanşează în rândul
elevilor în procesul de învăţământ şi al controlului situaţional asupra clasei de
elevi s-a dovedit a fi cel democratic, urmat de cel autoritar şi laissez-faire.
Criticile neconstructive au ca efect îngrădirea elevului şi a spontaneităţii
sale. Datele studiului indică faptul că, în general, liderul autoritar (80%)
declanşează activitatea individuală sau a colectivului de elevi printr-un ordin
care o îndreaptă într-o altă direcţie, fără a-i permite grupului să opteze în mod
spontan în direcţia de urmat.
Putem considera că următoarele tipuri de comportament: „sprijin şi sugestii oferite elevilor” şi „stimularea iniţiativei personale” favorizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor, dezvoltarea libertăţii grupului şi succesul şcolar. Am
constatat că profesorul/instructorul democratic a luat mai frecvent iniţiativa
decât cel laissez-faire atunci când simţea nevoia să facă sugestii, iar profesorul/instructorul laissez-faire s-a înregistrat cu un număr mai mare de comportamente constând în furnizarea informaţiilor suplimentare solicitate de către
elevi în timpul orelor de curs (Figura nr. 2). Astfel, profesorul/instructorul
democratic (54%) lua iniţiativa pentru a orienta acţiunea grupului în aceeaşi
direcţie cu scopurile elevilor, stimulând „iniţiativa personală a elevilor” mai
frecvent decât profesorul/instructorul autoritar (9%) şi cel laissez-faire (3%).
Datele obţinute au evidenţiat faptul că la „solicitarea părerii elevilor în
legătură cu proiectele colective şi individuale” şi „înregistrarea opiniilor elevilor”, profesorul/instructorul democratic a stimulat interdependenţa elevului
în marea majoritate, în comparaţie cu profesorul/instructorul autoritar şi cel
laissez-faire.
În cazul tipului de climat autoritar, membrii clasei de elevi au dovedit
dependenţă mai evidentă faţă de profesorul/instructorul autoritar, decât în
situaţiile democratice sau laissez-faire, fiind mai pronunţată în grupurile mai
pasive de elevi. Categoria „atitudine încrezătoare” indică faptul că elevii conduşi de profesorul/instructorul democratic şi laissez-faire aveau relaţii ce
comunicare - 45% şi de cooperare – 47%, iar datele culese din interviu au
demonstrat faptul că într-un climat democratic se înregistrează schimburi mai
spontane de informaţii, idei, concepte etc.
Cea mai mare responsabilitate a elevilor, aceea de a căuta ei înşişi informaţii, a fost întâlnită atunci când erau conduşi de profesori/instructori laissezfaire. În acest caz nivelul realizării grupului de elevi, în opoziţie cu „nivelul
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de aspiraţie” s-a dovedit a fi cu mult mai scăzut în situaţia de neimplicare a
profesorului/instructorului laissez-faire decât în oricare alta.
Astfel, atmosfera din cadrul clasei de elevi (Figura nr.3) a fost în general: acceptabilă (57%), plăcută (30%), degajată (8%), tensionată (4%) şi ostilă (1%).
Atunci când s-a aplicat un stil de conducere autoritar, elevii aveau tendinţa de a transfera toată responsabilitatea către profesor/instructor.
Dependenţa îi făcea pasivi, irascibili şi uneori dispuşi să-şi exprime nemulţumirea în gesturi de revoltă. În lipsa profesorului/instructorului autoritar elevii
încetau activităţile instructiv – educative, în vreme ce în absenţa
profesorului/instructorului democratic nu reacţionau deloc aşa. Motivaţia elevilor era indusă de profesorul/instructorul democratic, iar elevii erau dispuşi
să se unească pentru a realiza sarcini în grup şi pentru a coopera în vederea
finalizării cu succes a ordinelor trasate şi a obţinerii succesului şcolar, ceea ce
confirmă ipoteza de cercetare.
Cu alte cuvinte, performanţa şcolară creşte direct proporţional cu interacţiunea. Relaţia dintre un profesor/instructor şi elev depinde de interacţiunea
lor. În grupurile cu interacţiune directă, sentimentul pe care-l încearcă elevul
faţă de profesorul/instructorul său tinde să fie de ordinul respectului acceptat
mai degrabă decât respectul impus. Datele studiului arată că relaţia
profesor/instructor-elev (Figura nr.4) a fost în general de: comunicare (45%),
cooperare (30%), asimilare (11%), dominare (6%), respingere (1%) şi indiferenţă (7%).
Un rol semnificativ în formarea atitudinii favorabile faţă de curs revine
profesorului/instructorului. În această privinţă, un aspect important ce se desprinde în urma studiului este reprezentat de procesul de adaptare de către profesor/instructor (73%) a lecţiei/seminarului în acord cu nevoile elevilor.
În transmiterea informaţiilor, profesorul/instructorul trebuie să se preocupe şi de efectul pe care acestea îl produc în plan formativ şi cognitiv. Din
această perspectivă, se poate aprecia că principiul conexiunii inverse reprezintă o legitate a actului didactic, iar aplicarea sa pe întreg parcursul desfăşurării
lecţiei şi a întregului proces de învăţământ se impune ca o necesitate obiectivă.
Se poate constata că privarea de feed-back reduce învăţarea la un discurs
fără receptare, fără eficienţă, frustrant pentru ambii parteneri, mai ales pentru
elevi. Iată de ce situaţiile de învăţare în care lipseşte comentarea răspunsurilor oferite de către elev sau explicarea criteriilor pe baza cărora a fost realizamai, 2011
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tă evaluarea, şi, respectiv acordată nota finală, nu poate asigura un grad de eficienţă sporit activităţii de învăţare.
Încurajarea, evidenţierea pozitivă, acordarea notelor mari sau dimpotrivă, observaţiile, acordarea notelor mediocre sau nesatisfăcătoare îşi îndeplinesc funcţia educativă doar atunci când sunt utilizate în conformitate cu principiile docimologice. Mai mult, luarea în consideraţie pe parcursul evaluării
şi a altor indicatori decât cunoştinţele acumulate, cum ar fi: comportamentul,
atitudinile manifestate de către elevi, gradul de implicare, oferă elevului posibilitatea de a da mai multă consistenţă feedback-ului didactic utilizat.
În concluzie, putem sublinia că este necesară nu numai adecvarea stilurilor la situaţia concretă, ci şi aplicarea succesivă a acestora: când grupul de
elevi şi/sau sarcina de învăţare sunt noi, profesorul/instructorul trebuie să
spună elevilor ce şi cum să facă, urmând ca pe măsura dobândirii competenţelor şi motivaţiei necesare profesorul/instructorul să treacă pe rând la celelalte stiluri.
Pentru a fi un model demn de urmat, profesorul/instructorul trebuie să fie
un ghid pentru elevi, să fie un membru în echipa de lucru, care colaborează şi
respectă elevii, să fie consecvent, perseverent, ferm, să aibă o conduită exemplară, să fie dornic de autoperfecţionare şi autodepăşire.

Propuneri
Datele obţinute în urma studiului au permis identificarea unor deficienţe
reale, care însă pot fi înlăturate. Astfel, pentru îmbunătăţirea procesului de
conducere a învăţământului militar din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” trebuie:
• profesorii/instructorii să folosească un stil de conducere situaţional în
procesul de predare-învăţare;
• să se pună accent pe originalitatea, măiestria şi tactul pedagogic al profesorilor/instructorilor în utilizarea procedeelor didactice;
• să se realizeze o mai bună comunicare pe orizontală între
profesori/instructori şi elevi în vederea declanşării motivaţiei intrinseci la
elevi pentru a obţine performanţe şcolare ridicate;
• să se acorde informaţii suplimentare şi sugestii elevilor de către toţi
profesorii/instructorii pe parcursul anului I de învăţământ şi să stimuleze participarea activă a elevilor la sala de clasă.
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Figura 1: Stilul de conducere al profesorilor/ instructorilor
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Figura nr. 2: Analiza comportamentelor profesorilor de tip autoritar, democratic şi laissez-faire în procesul instructiv-educativ
desfăşurat în şcoală
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Figura nr. 3: Atmosfera din cadrul clasei de elevi
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Figura nr. 4: Relaţia elev-profesor/instructor
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Instrucţia prin simulare
în centrele de instrucţie
ale armelor
MAIOR SILVIU CRISTIAN BADEA*

Abstract
„Train as you fight” is a motto which represents a way and a
creed in many armies of the world, and the Romanian Armed Forces
is not an exception. In these circumstances, one of the most important
aspects of the military training has been training through simulation.
It may seem as a paradox, but simulation is not an issue specific to
these times. Nevertheless, its technical features and sophistication is
what differentiates it from the past.
Cuvinte-cheie: simulare tehnică, instrucţie prin simulare, simulare constructivă.

nstruieşte-te aşa cum lupţi” este un moto care constituie o cale şi
un crez în multe armate ale lumii, iar Armata României nu face
excepţie nici ea. În acest context, unul din aspectele cele mai importante ale
pregătirii militarilor a fost, din cele mai vechi timpuri, pregătirea prin simulare. Poate părea un paradox, însă simularea nu este un apanaj al vremurilor
noastre. Doar nivelul său de tehnicizare şi sofisticare este cel care o diferenţiază de trecut.
Simularea în scopul ridicării nivelului de instruire a început atunci când,

„I

*Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă, Piteşti.
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din nevoia de a fi mai eficienţi în luptă, militarii s-au gândit că ar putea folosi
ţinte construite din diferite materiale. Ulterior, acestea au fost dispuse în mod
organizat în cadrul unui teren/poligon de instrucţie care, în fapt, a fost primul
sistem de simulare a luptei. Randamentul unui astfel de sistem a fost rapid
evidenţiat de rezultatele obţinute în bătălii de către cei care le-au folosit întrun sistem integrat şi coerent de instruire. Progresele au fost rapide în acest
domeniu, iar profesionalizarea meseriei de militar a accelerat acest proces.
Astăzi nu mai putem concepe o armată fără o filozofie de instruire şi un sistem pe măsură. Cu toate acestea, pentru foarte multă vreme, s-a simţit nevoia
ridicării realismului instruirii la un nivel superior, lucru fără de care moto-ul
enunţat anterior nu se mai justifică. Această necesitate a devenit realitate prin
utilizarea unei combinaţii de tehnologii informatice, componente electronice,
mecanice şi hidraulice de înaltă tehnologie care aduc simularea la un grad de
veridicitate nemaiîntâlnit până acum.
Armata României a iniţiat acest proces o dată cu crearea Centrului de
Instruire prin Simulare (CISM) în anul 2002 şi, ulterior, a Centrului de
Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre (CIL-FT) în anul 2007. Dacă CISM
a fost gândit pentru instruirea la nivel tactic, operativ şi strategic a comandanţilor şi statelor majore prin simulare constructivă, CIL-FT are ca scop instruirea colectivă de nivel tactic pentru misiune. De aceea, CIL-FT a fost gândit şi
realizat pentru a folosi toate nivelurile de simulare: tehnică, constructivă,
reală şi virtuală. La acest moment, în acest centru se foloseşte primul nivel de
simulare pentru instruirea comandanţilor şi subunităţilor pentru lupta împotriva Dispozitivelor Explozive Improvizate (DEI). Al doilea nivel de simulare
este constituit din Sistemul de Simulare Constructivă a Acţiunilor Militare
(SSCAM) care este folosit pentru instruirea la nivel tactic a comandanţilor şi
statelor majore ale unităţilor forţelor terestre. Al treilea nivel de simulare este
reprezentat de către Sistemul de Simulare Reală a Luptei (SSRL) şi este destinat instruirii colective pentru misiune a subunităţilor şi unităţilor din forţele
terestre. Intenţia Statului Major al Forţelor Terestre este ca, începând cu anul
2012, să fie introdus şi Sistemul de Simulare Virtuală a Luptei (SSVL).
La centrele de instruire ale armelor aparţinând forţelor terestre, simularea tehnică este folosită de foarte multă vreme. Acest nivel de simulare
înseamnă cunoaşterea şi formarea iniţială a deprinderilor de operare a armamentului, sistemelor de armament, sistemelor aparţinând diferitelor agregate
sau agregate complete. Simularea tehnică a fost şi este un sprijin foarte eficace pentru instruirea multor generaţii de militari. Obiectivele ei sunt:
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– utilizarea în procesul de instruire privind cunoaşterea tehnicii din dotare, a echipamentelor, sistemelor şi mecanismelor acestora;
– utilizarea în procesul de instruire primară privind formarea deprinderilor de operare a armamentului, a sistemelor de armament şi a tehnicii de luptă.
Cerinţele operaţionale sunt reprezentate de:
• armament, sisteme de armament, sisteme aparţinând diferitelor agregate sau agregate complete destinate şi pregătite (secţionate), instalate în săli
tehnice pentru disciplinele de cunoaştere;
• armament, sisteme de armament, machete funcţionale, instalate în săli
tehnice pentru formarea iniţială a deprinderilor de operare a acestora.
Acest nivel de simulare a fost şi va rămâne o unealtă foarte eficace pentru instruirea iniţială, de formare a deprinderilor, însă se simte nevoia introducerii şi a celorlalte tipuri de simulare la o scară mai largă.
La nivel mondial, se estimează că bugetele cheltuite pentru tehnologiile
de simulare în domeniul militar au atins în anul 2009 suma de 8,4 miliarde
dolari. O sumă imensă, care reflectă importanţa acordată de către armatele
lumii scăderii bugetelor cheltuite cu instruirea. Pare paradoxal? Nu, dacă ne
gândim că tocmai aceste tehnologii sunt cele care economisesc serios din fondurile folosite pentru pregătirea cu tehnică reală. Tendinţele pe plan mondial
sunt diverse şi diferă într-o oarecare măsură în funcţie de producător, însă cele
mai frecvent întâlnite sunt:
• adaptarea unor pachete informatice destinate simulării pe domenii din
ce în ce mai specializate;
• crearea unor medii de instruire în condiţii cât mai apropiate de cele
reale;
• miniaturizarea;
• integrarea unor sisteme de simulare în construcţia tehnicii de luptă, încă
din faza de concepţie;
• interconectarea diferitelor niveluri de simulare pentru crearea unei
imagini operaţionale unice.
Este vizibil faptul că preocupările sunt pe măsura aşteptărilor. Aceasta
înseamnă că şi centrele de instruire ale armelor din forţele terestre vor trebui
utilate cât mai curând cu aceste tehnologii, dacă se doreşte ca procesul de
învăţământ să fie, în acelaşi timp şi mai eficient şi mai ieftin decât este în prezent. În acest sens, tehnologiile prezentate pot fi grupate astfel:
– simulatoare de conducere;
– simulatoare de tragere;
mai, 2011
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– simulatoare de instrucţie a echipajelor;
– sisteme de simulare a luptei;
– simulatoare de instrucţie a comandanţilor şi statelor majore.
În prezent sunt deja utilizate o serie de echipamente de acest gen (simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie SOL-P, simulatorul pentru
instrucţia echipajului de tancuri SIETRO, simulatorul pentru instrucţia echipajului de pe transportorul amfibiu blindat SIETARO, simulatorul pentru conducerea tancurilor SCTR 82 şi SC 82M, simulatorul pentru instrucţia ochitorilor de pe tacuri SF 84, SIMTOC etc.), analogice, care sunt însă depăşite
moral. Ele sunt proiectate şi executate de către industria autohtonă şi se află
atât în dotarea unor centre de instruire ale armelor, cât şi a unor unităţi operaţionalizate.
Aşa cum am mai spus însă, uzura morală a acestor sisteme impune
modernizarea celor existente sau înlocuirea lor cu unele complet noi.
În acest context, în ceea ce priveşte utilizarea simulării constructive în
centrele de pregătire ale armelor, ar fi de dorit să se aibă în vedere următoarele obiective:
• dezvoltarea calităţilor de lider ale cursanţilor;
• formarea şi dezvoltarea deprinderilor de comandă a subunităţilor (Pl.,
Cp.);
• formarea şi dezvoltarea deprinderilor de comandă şi control al operaţiilor la nivelul statului major de batalion/ brigadă;
• verificarea viabilităţii planurilor de operaţii elaborate pe timpul etapelor de planificare pentru cursanţii de la cursurile de ofiţeri (bază, avansat şi
stat major);
• desfăşurarea exerciţiilor integrate cu cursanţii ofiţeri şi subofiţeri (cursuri de bază, avansat şi stat major);
• micşorarea costurilor de instruire prin coborârea drastică a nivelului de
utilizare reală a tehnicii de luptă în teren;
• realizarea unor analize post-acţiune instrumentate (folosind rezultatele
înregistrărilor acţiunilor din sistem) cu un grad foarte ridicat de acurateţe.
Cerinţele operaţionale ale unui Sistem de Simulare Constructivă a
Acţiunilor Militare (SSCAM) ar fi:
• echipamente şi programe informatice specializate, de nivel pluton,
companie, batalion;
• posibilitatea interconectării cu sistemul de simulare virtuală.
Acest nivel de simulare este o unealtă excelentă în ridicarea nivelului de
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realism al instruirii comandanţilor de nivel pluton, companie şi a ofiţerilor de
stat major prin testarea conceptelor de operaţii care rezultă în urma procesului de planificare şi antrenarea în conducerea operaţiilor în cadrul unor exerciţii de tip MAPEX, CPX, DMX.
În ceea ce priveşte simularea reală, sistemul este capabil să creeze ceea
ce lipsea până acum din instruirea în teren, în mediu tactic – posibilitatea de
a lovi o ţintă adversă şi ameninţarea reală din partea inamicului. Simularea
reală înseamnă Sistemul de Simulare Reală a Luptei SSRL. În principiu, acesta este compus din două subsisteme: unul de simulare a acţiunii şi efectului la
ţintă şi unul de monitorizare şi management al spaţiului de luptă. Primul
înseamnă oameni reali care folosesc, în mediu real, sisteme de armament reale
dar cu efecte simulate, adică realizează simularea tragerii cu diferite categorii
de armament şi lovirea unei ţinte care este echipată cu acest echipament. Al
doilea subsistem transformă acţiunea reală în imagini electronice suprapuse
peste harta terenului. SSRL realizează câteva lucruri care îi dau valoare: transpune militarii implicaţi în situaţii unde ameninţarea este cât se poate de apropiată de cea reală şi poate influenţa acţiunile proprii pe timpul unor exerciţii
de tip STX sau FTX.
Pentru simularea reală, obiectivele ar putea fi:
• realizarea unui mediu de instruire cât mai apropiat de realitatea câmpului de luptă;
• antrenarea şi testarea cursanţilor într-un mediu foarte solicitant din
punct de vedere psihologic;
• dezvoltarea capacităţilor cursanţilor de a conduce acţiuni într-un mediu
care să redea un nivel ridicat de stres şi provocări multiple.
Simularea virtuală este, poate, cea mai spectaculoasă dintre toate. Este
cea mai nou apărută, însă transpune pe cel antrenat într-un mediu care îi poate
înşela aproape complet simţurile, astfel încât situaţia în care este pus îl stimulează să reacţioneze aproape la fel ca într-o situaţie reală. Al patrulea nivel de
simulare ar fi de dorit să aibă următoarele obiective:
• realizarea unui mediu de instruire virtual, cât mai apropiat de realitatea
câmpului de luptă modern;
• scăderea drastică a costurilor legate de instruirea cu tehnică de
luptă/transport reală (motoresurse);
• instruirea la un înalt nivel calitativ a cursanţilor în:
– iniţierea în conducerea maşinilor de luptă sau de transport;
– conducerea maşinilor de luptă/transport folosind harta şi instrumentemai, 2011
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le de bord pe un itinerar prestabilit sau/şi pe timpul unui marş pe şenile/ roţi;
– operarea sistemelor de armament de pe tehnica de luptă;
– conducerea acţiunilor subunităţilor (Pl./Cp.) pe timpul operaţiilor specifice acţiunilor militare;
• realizarea unor analize post-acţiune instrumentate (folosind rezultatele
înregistrărilor acţiunilor din sistem), cu un grad foarte ridicat de acurateţe;
• ridicarea calităţii instruirii prin utilizarea unor metode şi tehnologii
moderne de instruire.
Cerinţele operaţionale ale unui Sistem de Simulare Virtuală a Luptei
(SSVL) sunt:
• sisteme de simulare pentru maşinile de luptă/transport;
• cameră de control cu display şi posibilitatea înregistrării şi redării
imaginilor;
• posibilitatea interconectării cu sistemul de simulare constructivă pentru
realizarea unor exerciţii integrate cu mai multe tipuri de cursuri.
Să nu uităm însă că echipamentele tehnice nu valorează nimic fără elementul uman care să le pună în valoare. Ele rămân doar nişte instrumente care
vin în sprijinul instruirii. În acest context, trebuie evidenţiată importanţa fundamentală pe care o are corpul de instructori militari. Personalul din această
categorie va trebui să se familiarizeze şi să se specializeze în folosirea acestor tehnologii, să imagineze noi metode care să vină în întâmpinarea nevoilor
crescânde ale unităţilor forţelor terestre de a-şi pregăti personalul propriu la
un nivel foarte ridicat de profesionalism şi în condiţii adaptate la o paletă foarte largă de misiuni. În acest sens, o modalitate foarte la îndemână şi eficientă
este strânsa colaborare între centrele de pregătire ale armelor şi Centrul de
Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre, lucru care a început deja prin
schimbul de informaţii şi participarea la activităţi comune cu personal din cele
două tipuri de instituţii.
Acest domeniu al simulării utilizate în procesul de învăţământ este încă
la început, însă promite să devină un factor foarte important al modernizării
şi adaptării forţelor terestre la cerinţele şi provocările mediului în care unităţile sale desfăşoară misiuni. Orice întârziere în acest sens va însemna pierderea unei oportunităţi care a fost creată o dată cu crearea centrelor de instruire
care utilizează simularea şi a căror experienţă trebuie valorificată şi utilizată
pe o scară destul de mare pentru a permite accesul unei cât mai largi categorii de personal la acest tip de pregătire şi, implicit, accentuarea procesului de
profesionalizare a carierei militare în Armata României.
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Procrastinarea
MAIOR GABRIEL-CRISTIAN STAN*
CăPITAN ADRIANA-AURELIA ALECU*

„Amânarea sarcinilor uşoare le face greu de realizat. Amânarea
sarcinilor dificile le face imposibil de realizat”.
(George Claude Lorimer)
Abstract
Procrastination is a complex human behavior who has the
„advantage” of avoiding the assignment and putting it off. It is a part
of you that you can sometimes control but at other times it can get out
of control. Don’t get discouraged if you are on the task one day and
lazy the next; that is part of life. Just be aware of your tendency to put
things off and continue to push yourself to stay on task.
The specialists identified many types of procrastinators: the perfectionist, the dreamer, the worry person, the meditative, the overpresion person and the overworked.
Understanding the reasons why you procrastinate can help you
put the problem into a different perspective. Perhaps your reasons are
good ones. Maybe the task is not a high priority. Or, you realize that it
is your family and friends who are encouraging you to pursue a goal
that you are not committed to or isn’t quite right for you. Once you
have analyzed the situation you may discover that you never want to

* Divizia 2 Infanterie, Buzău
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do the task you’ve been putting off. However, if the analysis shows that
it is to your benefit to get started on the task then develop a plan.
Cuvinte-cheie: procrastinare, amânare.

Ce este procrastinarea?
Procrastinarea este un comportament caracterizat prin amânarea acţiunilor sau a sarcinilor pentru mai târziu. Decizia de a lăsa ceva deoparte, pentru
a fi făcut mai târziu, poate fi făcută foarte rapid, în mod repetat şi apare cumva
neintenţionat. Cu timpul, nici nu se mai conştientizează că s-a luat acea decizie şi nici consecinţele pe care ea le atrage după sine. Psihologii citează procrastinarea ca fiind un mecanism de combatere a anxietăţii asociate cu începerea sau finalizarea unei sarcini sau a unei decizii.
Termenul modern provine din cuvântul latin procrastinatus1, care este
participiul trecut al verbului procrastinare - derivat din pro (înainte) şi crastinus (de mâine). Procrastinarea e cunoscută şi sub denumirea de boala amânării sau comportamentul de amânare.
Prima apariţie, în limba engleză, a cuvântului „procrastination” a fost în
„Cronica” lui Edward Hall, publicată cândva înainte de 1548. Predica reflecta legătura procrastinării cu evitarea sau întârzierea sarcinilor, voinţa şi păcatul.
O definiţie simplă a procrastinării este de „amânare a ceva ce ar trebui
făcut acum” (Oxford English Dictionary). Deşi procrastinarea poate fi definită în termeni simpli, aceasta nu este deloc o problemă simplă. Ea poate fi cauzată de mulţi factori şi a învăţa să o depăşeşti poate fi foarte greu, mai ales
când ea devine obişnuinţă.
O altă definiţie, oferită de site-ul http://StopProcrastinating.net, ne arată
că procrastinarea nu este de obicei o problemă de gestionare a timpului sau de
lene. Rather it is the “ chronic habit of illegitimately justifying to oneself that
a task does not, should not, or cannot be started now. ” Mai degrabă este vorba
de „obiceiul cronic de nelegitim de a se justifica faptul că o sarcină nu ar trebui, sau nu ar putea fi începută acum." Students are notorious for procrastinating. Studenţii sunt renumiţi pentru amânare. There is even a special form of
procrastination assigned to students, called “Student Syndrome.” (See
Answers.com for the definition of student syndrome .) Există chiar şi o formă
specială de amânare atribuită studenţilor, denumită „sindromul student" şi
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definită ca „un comportament prin care cineva evită o sarcină până în ultimul
moment".
Procrastinarea s-a dovedit a fi cel mai neproductiv obicei pe care cei mai
mulţi oameni îl posedă. Are o putere atât de mare încât poate lovi chiar şi indivizii cu succes în carieră sau în viaţă în general.

De ce procrastinăm?
Cauzele procrastinării pot fi analizate din două puncte de vedere:
a) din punct de vedere fiziologic
Cercetări privind fiziologia au descoperit că rădăcini nervoase cu rol în
amânare înconjoară cea mai mare parte a cortexului prefrontal. Această zonă
a creierului este responsabilă pentru funcţiile executive ale creierului, cum ar
fi planificarea, controlul impulsurilor, atenţia, şi acţionează ca un filtru de stimuli distrăgând atenţia de la alte regiuni ale creierului. Damage or low activation in this area can reduce an individual's ability to filter out distracting stimuli, ultimately resulting in poorer organization, a loss of attention and
increased procrastination. Deteriorarea sau activarea redusă în această zonă
poate diminua capacitatea unui individ de a filtra stimulii, distrăgându-i atenţia, în cele din urmă rezultând o organizare mai săracă, o pierdere de atenţie
şi amânarea. De asemenea, în spatele procrastinării poate fi şi o depresie sau
o tulburare de atenţie. În unele situaţii soluţia ar fi medicamentaţia, iar în altele psihoterapia. Cu ajutorul tehnicilor psihoterapeutice, individul poate învăţa comportamente noi sau cum să-şi învingă temerile şi anxietatea.
b) din punct de vedere psihologic
Cauzele psihologice ale procrastinării pot varia foarte mult, dar, în general, sunt probleme de anxietate, sentiment scăzut al stimei de sine, ideea de a
fi supraaglomerat, lipsa de motivaţie, perfecţionalismul, o slabă gestionare a
timpului şi o mentalitate de învins. Procrastinatorii, de asemenea, au un nivel
mai scăzut de conştiinciozitate, bazat mai mult pe „visele şi dorinţele" de perfecţiune sau realizare, decât pe o apreciere realistă a obligaţiilor lor şi potenţialului.
Dr. D.D. Burns în lucrarea The Feeling Good Handbook (1989) ne oferă
zece motive pentru care oamenii procrastinează:
1. „Punerea carului înaintea cailor”. Cei mai mulţi procrastinatori cred că
trebuie să se simtă motivaţi pentru a începe rezolvarea unei sarcini. Dacă
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aşteptaţi până veţi fi motivat sau până aveţi dispoziţia necesară s-ar putea să
nu începeţi vreodată rezolvarea sarcinii, mai ales dacă ea este plictisitoare sau
neplăcută. Acţiunea trebuie să apară prima, înaintea motivaţiei.
2. Modelul de urmat. Să nu vă gândiţi că oamenii de succes au ajuns la
acest statut uşor. Cei mai mulţi au îndurat frustrări majore, îndoieli şi multe
greutăţi pentru a-şi atinge scopurile. Dacă credeţi că ar trebui să fie uşor, fără
paşi înapoi şi greutăţi, la apariţia primului obstacol aţi putea trage concluzia
că ceva e greşit şi aţi renunţa.
3. Teama de eşec. Procrastinatorii ar putea crede că încercând din răsputeri să facă ceva şi greşind este mai rău decât dacă nu încearcă. Şi îşi justifică
comportamentul cu afirmaţii de genul „Nu am încercat cu adevărat, deci nu
am eşuat cu adevărat”. Sau, „Aş fi putut să fac mai bine dacă aveam mai mult
timp”. Procrastinarea este o modalitate a lor de a se proteja de posibilitatea
perceperii unui „eşec real”. La unii oameni încrederea în sine se bazează pe
succesul realizărilor lor. Sau pentru alţii, aşteptările familiei şi standardele stabilite de părinţi pot fi aşa de mari că niciunul n-ar putea să le facă faţă. Teama
lor poate fi atât de mare că mai degrabă nu fac nimic decât să rişte un eşec.
Putem considera că problema o reprezintă, de fapt, standardele exagerate care
au fost stabilite şi nu eşecul în încercarea de a le realiza. Transformarea ţelurilor în unele realiste rezolvă problema fără a mai cultiva sentimente dezagreabile.
4. Perfecţionismul. Încercarea de a face totul perfect pune presiune pe
oameni şi îi determină să fie atât de stresaţi încât ei ajung să procrastineze. În
loc să nu facă nimic pot deveni atât de stresaţi încât vor amâna activităţile. În
loc să nu faceţi nimic, încercaţi să vă relaxaţi şi să daţi tot ce puteţi pentru
rezolvarea sarcinii. Dacă cel puţin aţi început să lucraţi la sarcină, puteţi oricând să reveniţi şi să îmbunătăţiţi calitatea.
5. Lipsa recompenselor. Procrastinatorii tind să se desconsidere şi să nu
pună credit pe ceea ce realizează. Să fiţi recompensaţi pentru eforturile dumneavoastră e un foarte bun factor motivant.
6. Afirmaţiile gen „ar trebui”. Procrastinarea este adesea asociată cu obligaţia – apar astfel tendinţe de oscilaţie între ce „ar trebui” să faceţi şi ce vă
doriţi să faceţi. Spunând că ar trebui să faceţi ceva determină ca sarcina să
pară neimportantă sau fără urgenţă.
7. Agresivitatea pasivă. Procrastinarea poate fi un instrument al agresivităţii pasive (a nu exprima deschis şi direct sentimente negative). Adevăratele
trăiri îşi pot face loc printr-un comportament de amânare, lucru pe care cei-
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lalţi îl vor găsi frustrant. De exemplu: când cineva întârzie în mod constant la
şedinţele de lucru pentru un proiect de grup deoarece este supărat cu alt conducător de proiect.
8. Nesiguranţa şi influenţarea uşoară de către ceilalţi. Fiţi siguri pe dumneavoastră şi nu faceţi lucruri pe care nu doriţi cu adevărat să le faceţi. Nu
cedaţi la cereri nerezonabile din partea celorlalţi, altfel puteţi deveni suprasolicitat şi să procrastinaţi.
9. Senzaţia de constrângere. Procrastinarea poate fi o formă de răzvrătire împotriva persoanelor care vă suprasolicită cu sarcini nerezonabile sau vă
obligă să faceţi o anume sarcină. Tactica întârzierii poate fi o formă de revoltă împotriva termenelor, standardelor sau aşteptărilor. Această strategie vă
poate face un mare rău, indiferent cum şi cui vă răzvrătiţi (de exemplu, puteţi
fi pedepsit sau să vă pierdeţi respectul de sine).
10. Lipsa motivaţiei. Aceasta este poate cea mai cunoscută cauză a procrastinării. Cineva procrastinează pentru că pur şi simplu nu doreşte să facă o
anumită sarcină. Aceasta ar putea fi din cauza lipsei de interes... Există
momente în viaţă în care facem lucruri pe care nu am vrea să le facem. Dacă
interesul dumneavoastră natural nu e stimulat, o soluţie împotriva procrastinării este „pur şi simplu fă-o”. Aceasta vă va da mai mult timp să faceţi lucruri
care vi se par mai interesante.
Înţelegând cauzele procrastinării ne ajută să avem o altă perspectivă
asupra problematicii. Poată că motivele pentru care procrastinăm sunt bune.
Poate că sarcina nu este atât de importantă. Sau realizaţi că familia dumneavoastră şi prietenii vă încurajează să urmaţi un ţel cu care nu sunteţi de acord
sau care nu vi se potriveşte. Odată ce aţi analizat situaţia, puteţi descoperi că
niciodată nu v-aţi dorit să faceţi ceea ce amânaţi. Totuşi, dacă analiza arată că
este în interesul dumneavoastră să începeţi lucrul la sarcină, atunci concepeţi
un plan şi apucaţi-vă de lucru.

Cine procrastinează?
Psihologul Laura Sapadin, în lucrarea sa „It’s About Time”, a analizat
diferite stiluri de procrastinare şi a sugerat diverse metode de depăşire a acestui tip de comportament. Autoarea a identificat prin studiile realizate şase
tipuri de procrastinatori:
mai, 2011
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Perfecţionistul – este acea persoană care niciodată nu este mulţumită de
ceea ce face sau de deciziile pe care le ia. Discursul său este următorul: „Miar plăcea să termin această sarcină, dar vreau să o fac cât mai bine”.
Visătorul – ni se prezintă ca acea persoană care nu îşi găseşte energia
necesară pentru a finaliza ceva decât dacă respectiva sarcina îi place: „Mi-ar
plăcea să încep acest lucru, dar sunt unele detalii pe care urăsc să le fac”.
Îngrijoratul – este cel care alocă foarte mult timp şi energie celor din jur
şi opiniilor acestora vis-a-vis de persoana lui: „Aş putea să fac acest lucru, dar
mi-e frică”.
Meditativul – adună multe informaţii care îi creează o stare de nesiguranţă din cauza varietăţii lor şi astfel apare modul său de a amâna: „Pot să fac
acest lucru, dar de ce ar trebui să-l fac?”.
Cel care lucrează sub presiune - îşi suprasolicită permanent capabilităţile sub scuza: „Pot să fac acest lucru acum, dar devin mult mai motivat în
ultimul moment”.
Suprasolicitatul - cel care adună multe sarcini pe care ar putea să le
gestioneze mai bine dacă şi-ar organiza mai bine timpul: „Aş face asta acum,
dar am multe altele de făcut înainte”.
Persoanele care procrastinează se caracterizează prin:
* slaba încredere în sine datorată faptului că îşi propun nişte standarde
foarte înalte pe care sunt capabile să le atingă;
* declararea unui grad de aglomerare cu sarcini foarte mare; asupra căruia atrage atenţia tuturor celor din jur. În acest fel procrastinatorul pierde foarte mult timp justificându-se;
* opoziţia – procrastinatorul declară adesea: „Să nu credeţi că mă puteţi
face să fac ceea ce vreţi. O să-mi îndeplinesc sarcinile când o să fiu pregătit
şi când o să vreau”;
* manipularea poate fi utilizată de cel care amână pentru a-şi justifica
comportamentul: „Colegii nu pot începe acest proiect dacă nu sunt şi eu
acolo”;
* copierea – procrastinarea este cu adevărat greu de eradicat dacă amânarea a devenit o metodă de a copia zi după zi experienţe. În mod normal,
când se întâmplă ceva, ceilalţi au noi solicitări şi astfel apare oportunitatea de
a amâna sau de a întârzia;
* victima frustării – procrastinatorii se simt adesea ca victime, nu-şi pot
explica propriul comportament sau de ce nu pot reacţiona ca ceilalţi. Totul
devine o mare frustrare.
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Cum scăpăm de procrastinare?
Mulţi oameni confundă procrastinarea cu lenea. Este vorba despre existenţa unor carenţe comportamentale sau educaţionale. Prin procrastinare se
înţelege luarea unor decizii pe baza unor raţionamente invalide sau incomplete cu consecinţe negative pentru individ şi pentru activitate. Principalele beneficii ale depăşirii procrastinării sunt pacea minţii, sentimentul de putere şi reuşită şi senzaţia sănătoasă de a fi dumneavoastră cel care vă conduce destinul
şi în acest fel să experimentaţi libertatea. Este trist că mulţi dintre noi au tendinţa să procrastineze. De aceea trebuie să vă propuneţi să rezistaţi tentaţiei
de a procrastina. Este mai uşor să evitaţi procrastinarea decât să o combateţi.
Mecanismele de depăşire a procrastinării funcţionează diferit de la individ la individ în funcţie de tipul de procrastinare, de sistemul de valori al fiecăruia şi, nu în ultimul rând, de educaţia şi comportamentul fiecăruia. Trebuie
plecat în combaterea procrastinării de la premisa că fiecare individ procrastinează mai mult sau mai puţin şi acest fapt nu este neapărat negativ. Uneori
amânarea este un lucru bun deoarece ne ajută să luăm decizii mai bune sau să
lucrăm mai productiv. De altfel, se spune că unul dintre cele mai importante
lucruri care ne diferenţiază de animale este capacitatea noastră de amânare.
Putem pierde zile şi nopţi uitând de nevoile noastre primare, doar pentru a ne
pune în slujba unui ideal. Ce facem însă când amânarea devine trăsătură de
personalitate şi procrastinăm permanent şi ne cerem scuze că am amânat şi
amânăm altceva pentru a îndeplini o sarcină mai veche şi tot aşa ? În această
situaţie avem nevoie de ajutor pe care îl putem obţine de la noi înşine, de la
cei cu care lucrăm, de la familie sau de la specialişti. Aceştia din urmă recomandă diverse protocoale pe care să le respectăm cu stricteţe pentru a depăşi
procrastinarea şi a avea o viaţă de succes:
a. Nu lăsaţi pe mâine ce puteţi face azi!
Procrastinarea este o problemă de comportament. De cele mai multe ori,
oamenii suferă pe măsură ce realizează că aceasta îi mănâncă de vii.
Psihologii definesc procrastinarea ca o evitare conştientă sau subconştientă de
a face ceva. Şi efectele nu sunt suficient analizate şi se transformă într-un obicei extrem de dificil de înlăturat.
b. Procrastinarea poate fi distuctivă!
Acest obicei vă face neproductiv, stresat şi de cele mai multe ori culpabil vis-a vis de eşecurile proprii. Ceea ce este cel mai important este că toată
lumea din jur vă evită ca fiind necooperant şi obstructiv în progresul grupului
mai, 2011
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de lucru. De asemenea, vă poate afecta relaţiile sociale.
c. Procrastinarea vă poate face dezagreabil!
Procrastinarea este generată de numeroşi factori. Ea poate duce la teamă
şi confuzie sau la o proastă analiză, planificare, prioritizare şi control al situaţiilor întâlnite. Unii procrastinează din cauza oboselii, a deprimării, sau neîncrederii în forţele proprii.
d. Persoanele care tind să procrastineze sunt cei care evită responsabilităţile care le sunt distribuite.
Aşadar, dacă aveţi tendinţa de a procrastina vă veţi modifica întreg comportamentul. Altfel spus, nu veţi avea niciodată succes deoarece toate sarcinile care vor veni spre dumneavoastră le veţi respinge, vă veţi neglija munca,
iar acumulările dumneavoastră vor fi neglijate de asemenea.
e. Procrastinarea este o mare problemă. Nu o lăsaţi să devină şi problema dumneavoastră!
Sunt multe lucruri care se pot spune despre procrastinare, cum ar fi: este
simplu să o produci atunci când alţii au nevoie de intensă concentrare şi angajare. Dacă suferiţi de o astfel de problemă ar trebui să o rezolvaţi cât mai repede, pentru a nu mai pierde timp preţios ce l-aţi putea utiliza pentru a construi
ceva bun şi durabil pentru viaţa dumneavoastră.
f. Timpul valorează aur. Nu-l pierdeţi printre degete.
Dacă amânaţi înseamnă că nu vă folosiţi timpul cu înţelepciune şi
lăsaţi să treacă pe lângă dumneavoastră toate oportunităţile doar pentru că nu
aveţi puterea şi motivaţia de a face ceea ce trebuie făcut.
Cercul procrastinării include câţiva paşi: aproximarea sarcinii; activarea
unor reguli greşite în vederea rezolvării sarcinii ce vor genera un disconfort
cu privire la sarcină, disconfort, care la rândul său necesită înlăturare ce duce
la amânare pe baza unor scuze temeinice şi angajarea în alte activităţi ca substitute, ceea ce atrage unele consecinţe pozitive şi negative şi care te vor încuraja să amâni şi pe viitor.
Pentru a schimba obiceiul de a amâna este nevoie să înveţi căile prin care
se pot alunga scuzele pentru amânare, se învaţă tehnicile de evitare a activităţilor care favorizează procrastinarea, se învaţă asumarea disconfortului determinat de îndeplinirea unor sarcini.
Primul pas în înlăturarea procrastinării este acela de a deveni conştient
că aceasta există şi să adoptăm o atitudine tolerantă faţă de noi înşine. A conştientiza că unele obiceiuri pe care le avem sunt defectuoase este simplu, dar
schimbarea lor este o activitate care ne poate provoca toate resursele de care
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dispunem, iar rezultatele nu sunt totdeauna atât de bune pe cât ne dorim.
În final, vă oferim câteva soluţii pentru managementul timpului şi
creşterea eficienţei aşa cum au fost ele propuse de Irwin Karp, consultant pe
probleme de eficienţa muncii (www.productivetime.com):
• Scrieţi orice – nu vă bazaţi numai pe memorie.
• Aranjaţi-vă hârtiile şi făceţi-vă ordine pe masa de lucru la sfârşitul fiecărei zi de muncă.
• Ţineţi un calendar cu toate întâlnirile personale sau de serviciu.
Verificaţi-vă calendarul zilnic pentru a evita surprizele.
• Scrieţi tot ce vă propuneţi pe toate planurile: familie, carieră, financiar,
social, spiritual şi recreativ.
• Planificaţi şi prioritizaţi. Organizaţi o revedere săptămânală a proiectelor dumneavoastră. Stabiliţi ce a mers bine şi ce nu – planificaţi activităţile
pentru săptămâna următoare.
• Întocmiţi o listă zilnică gen plan de acţiune şi respectaţi-o. Prioritizaţi
sarcinile din listă.
• Planificaţi timp pentru activitatea de prioritizare a sarcinilor. Stabiliţi o
întâlnire cu dumneavoastră înşivă, nu o suprapuneţi cu altă activitate şi nu
lăsaţi să fiţi deranjat în acest timp.
• Fiţi conştient de timpul dumneavoastră cel mai eficient de lucru şi planificaţi atunci activităţile/sarcinile mai importante.
• Estimaţi timpul de care credeţi că aveţi nevoie pentru a termina o sarcină şi dublaţi-l sau mai adăugaţi cel puţin 50%.
• Luaţi o decizie pentru fiecare bucată de hârtie pe care o aveţi în lucru.
Nu doar mutaţi hârtia dintr-un loc în altul pe birou.
• Împărţiţi proiectele mari în bucăţi mai mici, uşor de abordat şi începeţi
de undeva.
• Folosiţi opţiunile Calendar şi Tasks din Microsoft Outlook Office pentru a vă coordona activităţile/sarcinile.
• Stabiliţi termene precise în sarcinile pe care vi le asumaţi sau le delegaţi la alţii.
• Eliminaţi sau cel puţin minimalizaţi procrastinarea. Făceţi-vă obiceiul
de a acţiona după principiul „Fă-o acum”. Amânările rareori ne aduc avantaje.
• Asiguraţi-vă necesarul de somn.
• Făceţi-vă timp pentru actităţi recreative care vă bucură cu adevărat.
• Învăţaţi să spuneţi NU. Oferiţi o alternativă.
mai, 2011
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• Delegaţi orice poate fi delegat.
• Lucraţi la un singur proiect sau sarcină odată.
• Păstraţi timp neplanificat în programul zilnic pentru chestiuni neaşteptate – întrebări de neevitat, telefoane, întreruperi, întâlniri sau o situaţie de
criză.
• Faceţi în fiecare zi o sarcină pe care nu vă place să o faceţi.
• Fiţi organizat. Păstraţi-vă biroul curat şi ordonat.
• Faceţi curăţenie în INBOX periodic.
• Organizaţi adunări numai când aveţi nevoie. Pregătiţi şi distribuiţi
agenda înainte pentru a evita discuţiile sau pur şi simplu anunţaţi şi scopul
adunării.
• Dacă mergeţi la serviciu mai devreme sau rămâneţi peste program şi
sună telefonul, nu răspundeţi.
• Creaţi liste de verificare cu sarcinile ce se repetă periodic.
• Luaţi repede deciziile minore.
• Asiguraţi-vă timp pentru a da telefoane sau a răspunde la email-uri.
• Nu vă luaţi prea în serios. Râdeţi des şi din inimă.
Procrastinarea ne afectează viaţa personală şi profesională şi trebuie să
luăm măsuri pentru a ne revizui comportamentul. Nu trebuie să amânăm
lucrurile importante, trebuie să ne gândim cu ce ne confruntăm, problemele
noastre există şi nu vor trece de la sine. Nu trebuie să închidem ochii, să refuzăm să vedem, în speranţa că dacă noi nu mai avem acces la o problemă,
aceasta nu mai există sau nu se va întoarce împotriva noastră. Timpul le rezolvă pe toate, numai că nu întotdeauna în interesul nostru.
„O să încetez în a mai amâna lucrurile ... începând de mâine!”
(Sam Levenson)
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Itemi ai Inteligenţei
Emoţionale (IE)
identificaţi în psihograma
luptătorului
din domeniul militar
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Abstract
Permanent development of the society is closely related to the
military system, resulting in a fast-paced new challenge to the fighters,
their education system, but also to psychological evaluation and selection system. Although the concept of emotional intelligence is not new,
it has gained particular importance with his approach by D.Goleman,
in the last decade of last century. Today, emotional intelligence items
up map are considered a priority, which should ease the process of solving the full selection, training, promotion, and psychological military
recovery.
Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, decizie, luptător, militar,
empatie.

identificarea factorilor care ţin de IE, integraţi psihogramei luptătorului din domeniul militar, am pornit de la faptul că, mai ales
începând cu ultima decadă a secolului al XX-lea, specialiştii din ştiinţele
umane, îndeosebi din domeniul psihologiei, accentuează rolul interacţiunii din-
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tre componentele psihice intelectuale cu cele nonintelectuale, emoţionale, în
toate manifestările umane. În ceea ce priveşte profilul de personalitate al militarului de succes, putem afirma că el integrează parametrii valorici ridicaţi ai
coeficientului emoţional (QE). Acest lucru l-am putut deduce din analiza cerinţelor psihologice ale psihogramei luptătorului din domeniul militar şi din analiza modului în care valorile QE corelează cu aceste coordonate. Astfel, am putut
concluziona că stimularea IE în procesul pregătirii profesionale a luptătorului
din domeniul militar este o cerinţă imperioasă. IE este un acompaniator permanent al activităţii luptătorului, componentă a structurii sale de personalitate.
Dacă avem în vedere faptul că războiul modern s-a îndepărtat radical de formele clasice de luptă, atunci putem susţine că componenta psihologică tinde să
devină una dintre notele definitorii ale formelor contemporane de luptă. Tot aşa,
succesul se constituie ca rezultantă a interacţiunii dintre pregătirea profesională
de specialitate şi cea psihologică. Studii de specialitate arată că IE contribuie cu
un procent situat între 20-40% la succesul profesional în toate formele de activitate militară. Ea se regăseşte în activităţile ce vizează planul intrapersonal, cel
interpersonal, managementul stresului, adaptabilitatea. Inteligenţa emoţională
apare atât ca atribut psihocomportamental, cât şi ca trăsătură de personalitate ce
se fundamentează într-un potenţial biologic şi se dezvoltă prin antrenament,
prin exerciţii corespunzătoare. De aici putem deduce că IE poate fi considerată
o necesitate în pregătirea psihică pentru luptă, în domeniul militar.
Ca orice alt tip de inteligenţă, şi inteligenţa emoţională conţine un set de
abilităţi specifice intercorelate, care se dezvoltă o dată cu vârsta şi cu experienţa şi se află în relaţie cu celelalte forme de inteligenţă. Toţi aceşti parametri pot fi consideraţi, în acelaşi timp, componente constitutive ale psihogramei luptătorului din domeniul militar.
Astfel, în structura IE şi, totodată, în structura psihogramei luptătorului
din domeniul militar, am identificat o serie de atribute, elemente comune dezvoltate în rândurile de mai jos.

O bună capacitate de cunoaştere
şi autocunoaştere
Studiile de specialitate din domeniul militar subliniază că în structura
psihogramei luptătorului, capacitatea de cunoaştere şi autocunoaştere se constituie ca unul dintre atributele esenţiale. Pe de altă parte, inteligenţa emoţiomai, 2011
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nală se asociază cu această capacitate. Mai mult, ea se identifică cu abilitatea
de a înţelege comportamentele umane – proprii şi ale altora – mai ales din
punct de vedere emoţional. Astfel, un QE ridicat se asociază cu capacitatea de
a interpreta şi de a înţelege sensul unor emoţii, de a înţelege trecerea de la o
emoţie la alta. Ea se mai asociază cu o capacitate ridicată în ceea ce priveşte
conştiinţa de sine a propriilor emoţii, exprimată prin capacitatea de observare
şi recunoaştere a sentimentelor, dispoziţiilor, impulsurilor. Aşa cum arăta H.
Wallon1, expresivitatea emoţională, ca atribut al IE, este o etapă ce precede
limbajul şi îl însoţeşte, dezvoltându-se în legătură cu el. Emoţia este un fenomen psihic de maxim sintetism, aşa cum arăta P.P. Neveanu, atât în sensul unificării conduitei, dar şi al asigurării unui cadru stabil de personalitate. Tot aşa,
emoţia este un factor ce constituie un fond reactiv, unificator de relevantă
selectivitate în termenii opuşi ai atracţiei şi respingerii.
Inteligenţa emoţională, exprimată printr-un QE crescut, se constituie ca
un indicator al capacităţii de cunoaştere şi autocunoaştere, mai ales al conţinutului emoţional exprimat în plan psihocomportamental.

Un tip de personalitate
independent, flexibil,
agreabil – toate corelând cu
extraversia în
planul personalităţii
Un bun militar are capacitatea de a-şi regla emoţiile în scopul promovării şi creşterii intelectuale. Aceasta se asociază cu capacitatea de a fi deschis,
de a depăşi situaţiile neplăcute, de a găsi soluţii, de a face faţă unor conflicte
atât din planul intrapersonal, cât şi interpersonal. După cum arăta Mayer şi
Salovey2, un QE ridicat se constituie ca indicator al capacităţii de a acţiona
pe cont propriu, de a adopta o atitudine plastică, în diferite ipostaze ale vieţii,
de a putea identifica soluţiile cele mai convenabile în situaţii critice. Aceiaşi
autori, la care se adaugă şi Goleman, subliniază faptul că de fiecare dată un
QE ridicat se asociază cu o personalitate extravertită, agreabilă, disponibilă în
sensul stabilirii cu uşurinţă a unor contacte interumane, mobilă în plan social,
orientată spre aspectele favorabile în depăşirea unor obstacole.
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O bună capacitate de lider
Indiferent de specialitatea din domeniul militar, capacitatea de lider
joacă un rol deosebit de important atât pentru rezolvarea problemelor personale, dar şi pentru depăşirea unor eventuale probleme la nivelul grupurilor
profesionale. Cercetările de psihologie au evidenţiat faptul că liderii cu un QE
ridicat sunt văzuţi ca inspirând încredere, mobilizând angajaţii în activităţile
ce le revin, insuflându-le entuziasm pentru a performa în activităţile lor.
Liderii cu un QE ridicat au o mare influenţă asupra grupului din care fac parte.
Atunci când ei obţin un QE ridicat la testele de inteligenţă emoţională, s-a
constatat că aceştia ocupă o poziţie semnificativă, care îi situează atât în ipostaza de lider formal, dar şi în aceea de lider informal, identificându-se astfel
cu persoana ce exercită neoficial cea mai mare influenţă în cadrul grupului.
Faţă de acesta, membrii grupului exercită cel mai mare număr de preferinţe.
Această stare de lucruri se asociază cu performanţe ridicate în plan profesional şi cu un climat psihologic generator de satisfacţie în plan personal.

Capacitate de management şi
negociere a deciziei
Un militar, deseori, indiferent de sarcina ce-i revine, este implicat în activităţi de management şi negociere a deciziei. Aceasta, la rândul său, presupune capacităţi de a schimba deciziile şi opiniile altora, de a împiedica anumite
acţiuni, de a-i canaliza pe alţii pe rutele preferate de acesta. Studiile asupra
inteligenţei emoţionale arată că QE ridicat se asociază cu astfel de capacităţi.

Capacitate mărită de control şi
autocontrol, asociate cu
capacitatea de dezvoltare
personală
Capacitatea de control şi autocontrol se constituie ca atribute majore ce
sunt integrate în psihograma luptătorului din domeniul militar. La rândul lor,
ele se asociază cu capacitatea de dezvoltare personală, de actualizare a potenmai, 2011
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ţialităţilor celor mai valoroase. În acest sens, cercetări din domeniul psihologiei militare, pe de o parte, şi din domeniul inteligenţei emoţionale, pe de alta,
arată că valoarea QE, în particular un QE ridicat, corelează cu înalte capacităţi de control şi autocontrol, cu un înalt potenţial de dezvoltare personală. De
fapt, încă din anul 1923, P. Janet3, din perspectiva psihopatologiei, releva
acest tip de corelaţii între valoarea QE şi capacităţile adaptative în plan social.
El arăta faptul că emoţiile de o anumită intensitate şi valenţă corelează cu un
caracter generalizat al conduitelor dezadaptative. În special, arăta autorul
citat, procesele afective primare, prin funcţiile lor reglatorii, îndeplinesc o
funcţie de disociere, de suspendare a cursului obişnuit al adaptării şi de difuzie a agitaţiei în întregul organism.
Dacă procesele cognitive, mai ales gândirea şi inteligenţa cognitivă,
îndeplinesc funcţii strict specializate, în schimb, emoţionalitatea se înscrie în
procesul global al adaptării de tip uman, condiţionând bazal acţiunea şi luarea
în stăpânire a ambianţei. În fapt emoţionalitatea, afectivitatea, în general,
îmbină funcţia de stabilizare cu funcţia de adaptare, de maximă plasticitate,
de rezonanţă anticipativă şi participativă esenţială pentru adecvarea flexibilă
la condiţii şi la scopuri.
Am arătat, anterior, că IE, prin valorile unui QE crescut, se asociază cu
abilitatea de a înţelege emoţiile. În baza acestei cunoaşteri devine posibilă iniţierea unor măsuri de reglare a emoţiilor, şi implicit de dezvoltare a planului
intelectual şi emoţional.
IE indică o bună capacitate a conştientizării de sine şi totodată o capacitate de a acţiona pentru a face anumite schimbări, de a depăşi pe cele nedorite, de a inhiba acţiunile determinate de impulsuri emoţionale dezadaptative.
Astfel, identificând propriile gânduri, emoţii şi pe cele ale altora, distingând
cu exactitate diferite tipuri de trăiri, aşa cum se petrec lucrurile în cazul unei
IE ridicate, subiectul uman acţionează cu mai mare eficienţă.
Oscilaţia stărilor emoţionale, asociată în IE cu flexibilitatea acestora,
schimbă perspectiva subiectului de la optimism la pesimism, determinând
luarea în consideraţie a mai multor puncte de vedere. Ele încurajează mai
multe alternative de rezolvare şi de depăşire a unor bariere.
QE presupune analizarea şi înţelegerea emoţiilor, recunoaşterea asemănărilor şi deosebirilor dintre stările emoţionale, cunoaşterea semnificaţiei stărilor emoţionale în funcţie de situaţiile şi relaţiile complexe în care se produc,
de situaţiile în care apar, recunoaşterea combinaţiilor de emoţii, presupune
capacitatea de orientare a atenţiei spre legăturile specifice care pot exista între
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emoţii; capacitatea de a interpreta sensul emoţiilor în diferite contexte şi situaţii de viaţă.
Capacitatea de a utiliza sau de a se elibera de o emoţie în mod voluntar,
în funcţie de utilitatea sau importanţa ei, capacitatea de a monitoriza emoţiile
celorlalţi, spre a-i putea recunoaşte, capacitatea de a identifica gradul de influenţabilitate al altora – toate acestea sunt atribute ce se pot deduce din analiza
valorii QE. Tot aşa, cercetările privind inteligenţa emoţională au arătat faptul
că aceasta se asociază cu capacitatea de moderare a emoţiilor negative, cu cea
de manipulare e emoţiilor proprii, cât şi a celorlalţi, fără a exagera informaţia
pe care o conţin. Un QE ridicat indică o bună capacitate de stăpânire a emoţiilor prin conştientizarea elementelor ce se află în spatele sentimentelor. Tot
aşa, capacitatea de formare şi exprimare a conştientizării senzaţiilor corporale, a emoţiilor proprii, a autocontrolului se poate deduce din analiza valorii
QE.

O bună capacitate de decizie
Psihograma luptătorului din domeniul militar integrează cu necesitate
capacitatea de decizie atât afectivă, cât şi cognitivă. Pe de altă parte, literatura de specialitate evidenţiază ideea potrivit căreia decizia afectivă subordonează în multe situaţii decizia cu suport cognitiv. Pe de altă parte, inteligenţa
emoţională este factorul psihologic cu cea mai mare implicare în decizia afectivă. O bună decizie presupune capacitatea de selecţie a unei abilităţi, tehnici,
demers, răspuns etc. dintre mai multe posibile. Aceasta se constituie ca rezultat al unei integrări de informaţii şi de evaluări multiple, al unor criterii de alegeri. Pot fi decizii fără risc, atunci când se estimează corect utilitatea fiecărei
alegeri; pot fi decizii cu risc, atunci când există o probabilitate subiectivă a
utilităţii fiecărei alegeri.
În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult despre rolul deciziei afective
prin raportare la cea cognitivă.
IE, pe bună dreptate, facilitează luarea deciziei dar influenţează şi calitatea acesteia. Este vorba despre o facilitate emoţională a gândirii. Astfel se
apreciază că: emoţiile dau prioritate gândirii prin direcţionarea atenţiei asupra
informaţiei importante; ele pot fi ajutor pentru judecată şi memorie; oscilaţia
stărilor emoţionale schimbă perspectiva subiectului de la optimism la pesimism, determinând luarea în consideraţie a mai multor puncte de vedere; stămai, 2011
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rile emoţionale încurajează în mod diferit o anumită modalitate de rezolvare
în funcţie de satisfacţiile obţinute.
Emoţia atrage atenţia asupra modificărilor interne şi externe, orientând
comportamentul şi determinând un anumit mod de a privi, înţelege şi aborda
lucrurile. Din această perspectivă, inteligenţa emoţională este o disponibilitate psihică cosubstanţială potenţialului cognitiv. Ea are o funcţie compoziţională, structurantă, maximizând rezolutivitatea mentală, dând valoare scopurilor, conduitelor funcţionale. La rândul său, QE influenţează profilul personologic al luptătorului din domeniul militar, pe linia capacităţii de a lua decizii
înţelepte.

Gândire pozitivă şi optimism
Luptătorul din domeniul militar desfăşoară activităţi care nu totdeauna se
dovedesc a fi confortabile, lipsite de risc şi dificultate. Din această cauză, gândirea pozitivă şi optimismul se constituie ca factori psihologici importanţi, acompaniatori ai tuturor activităţilor militarului. La rândul său, inteligenţa emoţională, aşa cum arăta Bar-On4, este puternic saturată de factorul psihologic, gândire
pozitivă şi optimism. Aceasta vizează mai ales planul intrapersonal, asertivitatea
– disponibilitatea de a exprima gândurile, credinţele, sentimentele într-o manieră nondistructivă, respect pentru propria persoană (abilitatea de a accepta şi respecta ceea ce-i aparţine). Mai presupune şi capacitatea de a găsi un sens pozitiv
în acţiunile pe care le faci, capacitatea de a te simţi fericit, satisfăcut de ceea ce
faci, capacitatea de a te distra împreună cu ceilalţi şi de a te simţi bine.
Gândirea pozitivă mai presupune şi capacitatea, abilitatea de a vedea partea
frumoasă a vieţii, de a menţine o atitudine pozitivă în pofida adversităţilor.
Totodată, ea vizează abilitatea de a exprima deschidere faţă de emoţiile plăcute,
dar şi faţă de cele negative, conştientizarea emoţională activă (să trăieşti experienţa prezentă şi nu ce a ai simţit în trecut). De aici rezultă că gândirea pozitivă
se asociază cu o gândire limpede, neinfluenţată de emoţiile trecute. În legătură
cu acest aspect psihologic, Galenus afirma că cel care are o gândire pozitivă se
ajută să îşi maximizeze pe termen lung fericirea. La rândul său, Seligman5 afirma că optimismul înseamnă şi speranţa de a te aştepta ca lucrurile, în viaţă, în
general să meargă bine, în ciuda tuturor obstacolelor şi frustrărilor.
Optimismul, componentă asociată valoric unui QE ridicat, se traduce prin
capacitatea de a te aştepta ca lucrurile să meargă bine, în baza credinţei că va
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exista un factor ce poate fi schimbat şi astfel să se ajungă la reuşită. Mai înseamnă a gândi că insuccesul nu este o caracteristică imuabilă a acţiunilor noastre.
Aceste moduri sunt, în fapt, forme de răspuns prin care oamenii abordează viaţa
şi pe care Goleman le numeşte factori de eficienţă proprie. Tot Goleman6 mai
menţionează că semnul distinctiv al IE se asociază cu sentimentul de bucurie
spontană, când oamenii sunt complet absorbiţi de ceea ce fac, acordând atenţie
totală scopului urmărit, iar sensibilitatea lor se contopeşte cu acţiunile lor.

Echilibru emoţional asociat cu
anxietate şi nevrozism scăzut
În structura psihogramei unui luptător din domeniul militar se integrează cu necesitate şi capacitatea de autoreglare afectivă, exprimată prin capacităţi de a diminua anxietăţile şi nevrozismul, stări psihologice care pot fi generate de probleme existenţiale. Aceste competenţe corelează pozitiv cu un QE
ridicat şi cu trăsătura extraversie, identificată, de asemenea, prin diagnosticarea valorii QE.
Autoreglajul afectiv este calea prin care se propagă asupra individului
reglajul social, bazat pe relaţii, norme, valori. Emoţionalitatea, la rândul său,
joacă un rol în buna funcţionare a personalităţii în integralitatea sa. Energetica
conduitei relevă starea afectivităţii, iar structurile conduitei relevă funcţiile
cognitive, ambele intersectându-se, după cum subliniază P.P. Neveanu7.
Activităţile militare se asociază implicit cu stări de disconfort psihic şi
emoţional. Tot aşa, s-a demonstrat faptul că persoanele cu un QE ridicat fac
faţă mult mai eficient acestora. În fapt, încă în urmă cu aproximativ 30 de ani
se considera că IE este o abilitate ce implică o soluţionare creativă a unor stări
de teamă, anxietate şi durere, toate acestea fiind depăşite.
Capacitatea de control al stresului este una din cele mai importante cerinţe integrate profilului psihologic al luptătorului. Aceasta se exprimă prin: toleranţa la stres; concret, prin abilitatea de a te împotrivi evenimentelor şi situaţiilor stresante, abilitatea de a face faţă acestora în mod activ şi pozitiv; prin
capacitatea de a exercita un control al impulsurilor, adică prin abilitatea de a
rezista sau de a amâna impulsivitatea; prin capacitatea de a face faţă temerilor, fricilor, indiferent de natura lor. În fond, capacitatea de a interpreta anxietatea şi stresul unei persoane se realizează prin evaluarea QE-ului acesteia,
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acesta fiind în acelaşi timp şi indicator al autocontrolului.

Capacitate de persuasiune
Goleman, referindu-se la rolul inteligenţei emoţionale în domenii ca cel
militar, menţiona faptul că aceasta se constituie ca un indicator al capacităţii
de persuasiune. El se referea, concret, la modul în care, în cadrul relaţiilor
interpersonale, se realizează interacţiunile umane, astfel încât să se realizeze
un „adevărat dans”, „o sincronicitate” a trăirilor emoţionale. Persuasiunea
este o caracteristică şi un predictor al unor bune capacităţi de negociere, de
conducere a unor grupuri, de influenţare a deciziilor.

O bună capacitate de empatie
Empatia joacă rol important în construirea relaţiilor interpersonale, în
cunoaşterea partenerilor cu care se cooperează sau a celor de conflict. Ea intră
în structura „stilului apreciativ personal”. Empatia se concretizează prin abilitatea de a fi conştient, de a înţelege şi aprecia sentimentele celorlalţi. Mai
presupune capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora, fără a renunţa la propria experienţă emoţională. Ea presupune înţelegerea celuilalt, participarea la problemele sale emoţionale, cu sau fără implicare în rezolvarea acestora.
Empatia, considera Goleman, este unul dintre constructele IE. Valoarea
ei se constituie ca unul dintre factorii facilitatori în găsirea de soluţii la problemele cu care ne confruntăm. La rândul său, Hein considera că empatia desemnează capacitatea de a simţi compasiune pentru alţii, de a-i motiva, a-i
inspira, a-i încuraja şi consola. În ultimă instanţă, empatia este un puternic
factor cu rol persuasiv.
Empatia se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi, pe
abilitatea de a citi informaţiile provenite prin canalele nonverbale. În comunicarea interumană, comunicarea verbală reprezintă aproximativ 60%. S-a constatat că o mare parte din canalele de comunicare sunt de natură nonverbală,
iar în acest sens empatia joacă un rol fundamental. S. Marcus8 arată că empatia este definită în primul rând de conduita retrăirii gândurilor şi a acţiunilor
celuilalt, de către propria persoană, prin intermediul unui proces de transpu-
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nere substitutivă în psihologia partenerului.

Aptitudini sociale,
deprinderi sociale, sociabilitate
şi adaptabilitate crescută
Goleman considera că multe dintre componentele IE sunt în acelaşi timp
trăsături de personalitate şi caracter. Aşa este cazul flexibilităţii comportamentale al atitudinilor şi deprinderilor sociale, al abilităţilor de a interacţiona
şi altele. Toate acestea sunt şi cerinţe indispensabile psihogramei luptătorului
din domeniul militar. În fapt, orice militar trebuie să dispună de capacitatea de
a stabili şi menţine relaţii interpersonale reciproc-pozitive, o responsabilitate
socială, exprimată prin abilitatea de a-şi demonstra propria cooperativitate ca
membru constructiv în grupul social de apartenenţă. În acelaşi timp, tot în planul social mai apare ca necesară şi capacitatea de a-şi ajusta gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru a schimba situaţia şi condiţiile. Orice luptător
din domeniul militar trebuie să-şi dezvolte o serie de aptitudini sociale exprimate prin capacitatea de a influenţa, de a comunica un anumit mesaj, prin
capacitatea ca acel mesaj să ajungă la destinaţie în forma dorită. Totodată,
capacitatea de a realiza şi desfăşura un bun management al conflictului, de a
colabora, de a stabili relaţii în cadrul unui grup apar ca factori necesari. Toţi
aceştia se asociază ca valori cu gradul de dezvoltare al QE.

Performanţe profesionale
ridicate în activităţi specifice
Pregătirea profesională a militarilor vizează performanţe ridicate în activitate, iar IE este unul dintre cei mai semnificativi predictori ai valorii acestora, atât din punct de vedere practic, cât şi strategic. Aceasta, întrucât IE se
constituie ca un construct important, integrat structurii de personalitate.
Emoţia ce acompaniază acest tip particular de inteligenţă, cea emoţională, răspunde şi participă direct la activitatea şi relaţiile sociale. Astfel, relaţiile emoţionale cu lumea îşi menţin autonomia şi specificul, dar ambele participă în
condiţiile aceluiaşi regim de reciprocitate subiect-lume, deseori ele nefiind în
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concordanţă.
Goleman arăta că QE, prin valoarea acestuia, este cel mai relevant predictor al competenţelor profesionale. În fapt, IE se asociază cu facilitarea
emoţională a gândirii. În cazul unui QE ridicat, emoţia devine o pârghie a gândirii, direcţionând atenţia asupra informaţiei importante. În felul acesta, ele
devin un important autor pentru judecată şi memorie. În aceeaşi ordine de
idei, Goleman arăta că IE este o abilitate personală aflată în slujba performanţei şi a învăţării. Ea este, mai arăta acelaşi autor, premisa obligatorie pentru
atingerea măiestriei într-o profesie sau în artă. Ea se asociază cu vocaţia şi cu
capacitatea umană de a acţiona cât mai eficient.

NOTE:
1 Wallon, H., „Evoluţia psihologică a copilului”, Editura Politică, Bucureşti,
1975.
2 Mayer, J.D., Caruso, D., Salovey, P., „Emotional Intelligence meets Traditional
Standards for an Intelligence”, in Intelligence, 27, 1-32, 1999.
3 Janet, Pierre, „La Medicine Psychologique” dans le cadre de la collection: ”Les
classiques des sciences sociales”, 1923.
4 Bar-on, R., „The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EI-Q), A Test of
Emotion Intelligence”, Toronto, Canada, Multi Hedalth Systems Inc., 1996.
5 Seligman, M., „Learned Optimism”, Knopf, New York. Spirit Militar Modern,
2000-2007
6 Goldeman, D., „Inteligenţa emoţională”, Ed. Curtea veche, Bucureşti 2001
7
Poposcu-Neveanu, P., „Curs de psihologie generală”, vol.II, Universitatea
Bucureşti, 1977.
8 MARCUS, S., „Empatie şi personalitate”, Editura Atos, Bucureşti, 1997.
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Criza spirituală
PREOT CONSTANTIN ŢANU*

Abstract
The word „crisis” has become a leitmotiv in the contemporary
dialogue. The economic crisis is highly discussed – being felt and herd
everywhere. But we can neither neglect the spiritual crisis. Amos the
prophet warned us: „Behold, the days are coming, declares the Lord
God, when I will send a famine through the land: not a famine of
bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord”
(Amos 8, 11). The solution for exiting this state of crisis, is only the
return to a normal state. And the natural state of the people is that
which defines them as true human beings, people of love and communion with God and their fellows. The natural state is that of persisting
in doing good and resisting sin.
Cuvinte-cheie: criză spirituală, stare firească, patimi, viaţă spirituală, păzirea poruncilor, viaţă religioasă activă.

Noţiunea de “criză”
Cuvântul „criză” a devenit un laitmotiv în dialogul cotididian. Este mult
discutată – o simţim şi auzim la tot pasul – criza economică. Dar nu putem
neglija nici criza spirituală. Profetul Amos ne avertiza: „Iată vin zile, zice
* Secţia Asistenţă Religioasă din Statul Major General
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Domnul Dumnezeu, în care voi trimite foamete pe pământ: nu foamete de
pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului” (Amos 8, 11).
Înainte de a ne opri la criza spirituală este nevoie să zăbovim puţin la
noţiunea de „criză.” Pentru că şi înţelesurile etimologice ale cuvântului pot
lămuri o sumedenie de adevăruri şi sensuri.
Dicţionarul explicativ al limbii române, la cuvântul „criză” precizează că
acesta înseamnă: „1. manifestarea ascuţită a unor neconcordanţe sau contradicţii economice, politice sau sociale; perioadă de tensiune, de tulburare, de
încercări, în care se manifestă acut neconcordanţele sau contradicţiile; lipsă
acută de mărfuri, de timp sau de forţă de muncă; 2. moment critic, culminant,
în evoluţia care precede vindecarea sau agravarea unei boli; declanşarea
bruscă a unei boli sau apariţia unui acces brusc în cursul unei boli cronice;
tensiune, moment de mare depresie sufletească, zbucium”1.
Din această paletă largă, în atenţia lumii în ultima vreme, pentru că şi-a
făcut acut simţită prezenţa, este lipsa de bunuri, de bani, de valori materiale.
Dar nu înseamnă că celelalte conotaţii ale crizei nu sunt prezente. Nu înseamnă că nu sunt oameni bolnavi sau alţii în criză spirituală.
Dicţionarul Bailly, atunci când se opreşte la cuvântul ή κρίσις, îl înţelege astfel: „facultate de a distinge; acţiune de a căuta, de a găsi, de a alege;
acţiune de a separa; decizie, judecată asupra unei nelămuriri sau îndoieli;
judecata unei lupte, a unui concurs...”
Dacă ne oprim la înţelesul de judecată a unei lupte, spirituale zicem noi,
poate fi vorba de judecarea celui lipsit de înţelepciune sau dreptate. El nu stăruieşte în lucrarea virtuţilor, este sărac de fapte, a ajuns în lipsă şi în criză. În
acest sens Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că „acela care iubeşte
lucrurile bune şi frumoase, tinde de bunăvoie spre harul îndumnezeirii, fiind
călăuzit de Providenţă prin raţiunile înţelepciunii”2.
Cel ce nu iubeşte lucrurile bune, cel sărac în virtuţi, cel ajuns în criză „e
tras de la păcat împotriva voii lui şi lucrul acesta îl face Judecata (κρίσις) cea
dreaptă prin diferitele moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de
Dumnezeu, e îndumnezeit prin Providenţă, cel de al doilea, adică iubitorul de
materie, e oprit de Judecată să ajungă la osândă”3.
Realizăm din această consideraţie duhovnicească a Sfântului Maxim că
judecata – criza o îngăduie pe bună dreptate Dumnezeu într-o lume lipsită de
preocupări duhovniceşti tocmai pentru a o duce, împotriva voii ei, acolo unde
trebuie.
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Problema – poate chiar necazul – este că oamenii nu pot interpreta mesajul crizei şi consecinţa este că nu-i pot nici găsi o rezolvare pozitivă.
Rezolvarea ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos în Predica de pe Munte: „Nu
duceţi grijă, spunând: «Ce vom mânca?», ori «Ce vom bea?», ori «Cu ce ne
vom îmbrăca?». Căci după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar
Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia Lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă!” (Matei 6,
31-33).
Oamenii, din păcate, au intrat într-un cerc vicios. Le caută pe toate –
toate facilităţile materiale, – considerând că acestea le vor aduce şi liniştea
sufletească. Or acestea, în primul rând, nu numai că nu le pot aduce pacea
sufletului, dar nici nu le pot dobândi, pentru că au început cu sfârşitul.
Oamenii zilelor noastre au intrat, din toate punctele de vedere, într-o criză. Şi
soluţia ieşirii din această stare de criză nu poate consta decât în întoarcerea la
starea lor firească. Iar starea firească a oamenilor este cea care îi defineşte ca
oameni adevăraţi, oameni ai iubirii şi ai comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii. Starea firească e cea a stăruirii în bine şi a împotrivirii faţă de păcat.
Starea firească presupune preocuparea de lucruri superioare, duhovniceşti, asumarea responsabilităţilor faţă de sine însuşi şi faţă de semeni. Starea
firească e cea a deplinătăţii harului, izvorâtă din conlucrarea liberă cu
Dumnezeu. Or, cum anticipase Sfântul Pavel, oamenii au ajuns „iubitori de
sine, iubitori de arginți, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi,
nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori,
neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei” (2 Timotei 3, 2-5).
Aceasta este o stare de criză autentică şi, din nefericire, oamenii nu-şi
dau seama că se găsesc în ea. „Va veni vremea, spune Sfântul Antonie cel
Mare, ca oamenii să înnebunească, şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun pentru că nu este
asemenea lor”4.
Omul ajuns în această stare de criză cu greu face faţă stresului, împrăştierii şi fricii faţă de ziua de mâine. Şi, mergând pe firul cauzelor, la obârşia
acestei stări, vom ajunge la lipsa credinţei. Cu cât credinţa e mai slabă, cu atât
omul este mai neliniştit cu privire la viitorul său şi al familiei sale. Bietul om,
e tot mai grăbit să adune bunuri materiale pentru a depăşi starea de criză şi
calea e greşită. Soluţia e în altă parte. E la Dumnezeu.
mai, 2011
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Există o criză spirituală?
Am încercat să definim pe scurt criza. Dar, oare există cu adevărat o criză
spirituală? Privind în jurul nostru am avea toate motivele să spunem că există o criză spirituală. Numai că în toate timpurile oamenii aveau tendinţa să
elogieze starea spirituală a înaintaşilor, exprimându-şi nemulţumirea faţă de
cea a contemporanilor.
Ca să-ţi exprimi nemulţumirea faţă de o stare spirituală trebuie să existe
un nivel mediu prestabilit al spiritualităţii, un barem acceptabil. Îţi pui întrebarea: care-i acesta? Sau ar trebui ca haosul, incertitudinea şi dezorientarea
societăţii să ajungă la o cotă alarmantă. Care-i cota aceasta? Aceste probleme
şi le punea, în perioada interbelică, şi filosoful creştin Mircea Vulcănescu şi
se întreba dacă „putem face o analogie pentru stabilirea înţelesului cuvântului criză – în spiritualitate – cu înţelesul ce-l are în economie sau pe care-l
are în medicină?”5.
Problema este destul de gravă, sensibilă şi delicată în acelaşi timp, pentru că ea presupune să ai o anume concepţie despre lume şi viaţă. „Nu poţi
spune că un criminal ordinar sau, mai bine-zis un om de nimic, trece printro criză spirituală, căci lui chestiunea nu i se pune, cum nu i se pune nici pitecantropului istoric”6.
Din nefericire, lucrurile nu stau „pe roze” nici cu o anume parte a intelectualităţii care se consideră emancipată din „chingile” spiritualităţii creştine
şi profesează o „spiritualitate” ambiguă, fără duh. Pentru că nouă ne este limpede: izvorul spiritualităţii este Fiul Tatălui Întrupat. El ne-a spus direct:
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Şi aceasta
a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească acei ce cred în El” (Ioan
7, 37-39). Faptul că nu s-a acceptat în proiectata Constituţie europeană afirmaţia că „Europa are rădăcini creştine”, pune mari semne de întrebare... Şi ne
poate determina să credem că într-adevăr există o gravă criză spirituală. Cei
ce au avut experienţe spirituale serioase afirmă faptul că o viaţă spirituală fără
Hristos este imposibilă: „Viaţa fără Hristos, zice Bătrânul Porfirie, nu este
viaţă. Dacă nu-L vezi pe Hristos în toate faptele şi gândurile tale, tu trăieşti
fără Hristos”7.
Aşa că, dacă atunci, în perioada interbelică, Mircea Vulcănescu spunea
că „problema care ni se pune este extrem de gravă şi de grea”, că ea necesi-
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tă... „spre a fi dezlegată în chip satisfăcător o întreagă concepţie despre lume
şi viaţă”8, cu atât mai gravă şi mai acută este astăzi. Atunci, Vulcănescu le creionase ascor-iştilor un plan de cercetare în legătură cu subiectul ce ne interesează şi-i sfătuia să definească ideea de „criză spirituală” degajând-o de noţiunile particulare întrebuinţate în medicină şi economie.
Înainte de a lămuri ideea de „criză”, a făcut un excurs în istorie. „De
crize istorice, auzim adesea, atunci când se vorbeşte despre raporturile creştinismului cu Imperiul Roman; se spune, apoi, că Renaşterea e o criză a spiritului Veacului de Mijloc; că Reforma e o criză a catolicismului, sau că, pe
timpul Frondelor, regalitatea franceză trecea prin criză”9.
În context cu cele afirmate mai sus, noţiunea de „criză” se referă la o
stare dinamică, la o devenire. Criza înseamnă „o schimbare, o trecere, un
moment de schimbare, de răsturnare de tendinţe, o tulburare mai mult sau
mai puţin bruscă, însă întotdeauna simţită”10. Numai că starea de criză apare
„în momentul în care un proces normal de devenire se găseşte în stare de abatere, sau de schimbare de direcţie, sau de tendinţă”11.
Care e procesul normal de devenire? Este cel de spiritualizare în Hristos.
Lucrarea Bisericii în lume nu se sfârşeşte „până nu vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13).
Încercarea unora, oricine ar fi ei, de a deturna omenirea de la acest proces normal de devenire duce la criză spirituală. Idei ca cea de etică laică, de
spiritualitate laică, de newage-ism, camuflează o nedeclarată tendinţă anticristică.
Aproprierea de Hristos ne apropie şi de semeni. Cu cât eşti un om mai
duhovnicesc, cu atât eşti mai aproape de Hristos şi ai o relaţie mai vie cu
oamenii. „Nu trebuie să uităm o clipă că centrul este Hristos, spune Părintele
profesor Dumitru Stăniloae. Cu toţii tindem spre El, şi comuniunea noastră
nu poate fi decât în El. «Ca toţi să fie una cu Mine» – spune Iisus. Dacă nu
suntem «una» în noi, nu putem fi «una» nici în El. Hristos a venit să refacă
unitatea. Unde nu e unitate, unde e egoism, acolo e păcat. Păcatul este dezbinare, despărţire, produsă de mândrie, de lăcomie, de slavă deşartă”12.
Starea de răutate ce domneşte în lume se datorează îndepărtării de
Hristos şi este dovada unei crize spirituale. Faptul că omul de astăzi este robul
celor două patimi, erotismul şi iubirea de bani, este semn al egoismului exacerbat care îl face să vadă în semenul său un mijloc de câştig bănesc sau un
obiect de a-şi satisface plăcerile senzuale. Şi de aici se declanşează lupta.
mai, 2011
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Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că „aşa s-a tăiat firea cea unică în nenumărate părticele şi noi cei ce suntem de aceeaşi fire ne mâncăm unii pe alţii
ca reptilele şi fiarele”13.
Care ar fi starea normală de devenire? Cea propusă de Evanghelie, „în
sensul unei adeziuni personale la invitaţia care ne propune Calea, Adevărul
şi Viaţa (Ioan 14, 6), adică Sensul divin al realităţii perceput din interiorul
comuniunii de iubire temporală şi veşnică a omului cu Dumnezeu.
Dar, pe măsură ce Cuvântul Evangheliei lui Hristos cu sensul şi căldura
lui printr-o sălăşluire a Sa în noi (Ioan 14, 23), adică devine pentru noi adevăr existenţial, experimentabil, asimilabil pentru că este asimilator al vieţii
noastre; atunci adeziunea la Evanghelie se descoperă şi se realizează din ce
în ce mai mult ca ataşament faţă de Persoana lui Hristos, ca dăruire de Sine
lui Dumnezeu, a Cărui prezenţă iubitoare devine centrul, izvorul şi suportul
vieţii noastre. Iubirea lui dă întregii vieţi şi întregii realităţi o semnificaţie
nouă, şi anume: pentru noi, adevărata existenţă se înrădăcinează şi se împlineşte «în» şi «cu» Dumnezeu”14. Altfel nu putem scăpa de criză, pentru că ne
abatem de la procesul normal de devenire.
Criza spirituală, pe tărâm religios, este evidenţiată de puzderia de religii
şi confesiuni, secte şi denominații ce apar şi ca urmare a anemicului progres
al mişcării ecumenice din cadrul creştinismului. Noi ştim că Ortodoxia ne
oferă viaţă nouă «în» Hristos şi «cu» Hristos, adumbrită de Duhul Sfânt oferit la Cincizecime; că Ortodoxia păstrează adevărul de credinţă nealterat, dar
putem fi indiferenţi la viaţa spirituală a celorlalţi?
Biserica Ortodoxă, al cărei Cap este Hristos, nu intră într-o criză spirituală. Dar unii dintre credincioşii ei? Din moment ce nu mai merg cu regularitate la Sfânta Liturghie, nu se spovedesc, nu se împărtăşesc, n-au o viaţă de
rugăciune, oare acestea nu sunt semne de criză spirituală? Am fi ipocriţi dacă
n-am recunoaşte că există o criză spirituală ale cărei proporţii le ştie numai
Dumnezeu.

Ieşirea din criză
O altă ieşire din criza spirituală nu există decât întoarcerea la Dumnezeu.
Iar această întoarcere nu este teoretică, filosofică sau de alt fel, ci una practică: păzirea poruncilor evanghelice şi o viaţă religioasă activă. Spune
Mântuitorul: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă
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iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi
Eu şi Mă voi arăta lui”. (Ioan 14, 21).
Prezenţa lui Hristos este adevărata viaţă spirituală. Părinţii au experimentat acest lucru. „Domnul e ascuns în poruncile Sale, spune Sfântul Marcu
Ascetul, şi cei ce-L caută pe El, Il găsesc pe măsura împlinirii lor”15.
Un teolog din perioada interbelică îşi imagina, lucru imposibil deocamdată în lumea aceasta decăzută, care ar fi ambianţa dacă într-o zi oamenii şiar propune să respecte poruncile. „În noaptea acesta oamenii au hotărât ca,
de mâine începând, să respecte cu exactitate cele zece porunci. Ce s-ar întâmpla oare? Se face ziuă... şi ici, şi colo oamenii se scoală după liniştita odihnă
a nopţii şi, ... nu-ţi vine să crezi: astăzi nu strigă mai întâi după cafeaua de
dimineaţă, ci îngenunchează cu toţii înaintea patului şi, cu o rugăciune scurtă, afectuoasă, înviorătoare, Îl salută pe Dumnezeu. Fiecare îşi face rugăciunea, căci astăzi se respectă cele zece porunci!
Vine cafeaua şi împreună cu ea se aduc şi ziarele de dimineaţă. Dar ciudat! Cafeaua nu a fost niciodată atât de gustoasă; iar pe paginile ziarului se
află porţiuni mari goale, mai ales în locurile unde, altădată, erau aşternute
bârfele şi scandalurile de familie... Se termină dejunul. Toată lumea se grăbeşte la muncă. Mulţimea de elevi se duce la şcoală şi toţi sunt extraordinari
de bine dispuşi, căci nu se frământă ce să mintă înaintea învăţătorului, că nu
au învăţat lecţia – azi nu e voie să minţim...
Părinţii se duc la serviciu. Interesant! Astăzi la ora opt fiecare este deja
la locul său... Ce s-a întâmplat cu oamenii aceştia?... Să mai continuăm?
După-masă este o mare adunare populară, însă vorbitorii care altădată, cu
feţe încruntate de ură, ţineau discursuri interminabile, abia că pot vorbi câteva minute: astăzi nu se poate spune decât adevărul...
De pe stradă dispare poliţistul – nu are de lucru: azi nu există delicvenţi.
De pe panourile de afişaj sunt retrase imaginile scandaloase şi tinerii se pot
plimba în tihnă pe străzile capitalei: astăzi nu este permis ca cineva să fie tras
la păcat!... Aşa ar arăta o zi în care ar fi respectat decalogul cu seriozitate”16.
Ficţiunea ar putea fi aplicată şi zilelor noastre... dar rămâne tot ficţiune.
Dorinţa noastră fierbinte este, vreau să cred, să se iasă din criza spirituală. Şi lucrul acesta este posibil cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos. El este
prezent permanent cu noi, după cum ne-a promis: „Iată Eu cu voi sunt în toate
zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28, 20). Necazul şi durerea este că
noi nu mai dorim să fim cu El. De aceea când Mântuitorul era în lumea aceasta se întreba: „Dar Fiul Omului când va veni, va găsi, oare, credinţă pe
mai, 2011
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pământ?” (Luca 18, 8).
Nostalgia sufletului sănătos este să ducă o viaţă spirituală îmbelşugată,
care are ca apogeu, încă de aici de pe pământ, îndumnezeirea. Îndumnezeirea,
care presupune belşug de har, revărsat în Biserică de Hristos, după ce ne curăţim de păcate este experienţa luminii celei necreate de care i-a făcut
Dumnezeu părtaşi pe aleşii Săi.
Omul nu se simte bine nici acasă, chiar dacă locuieşte în edificiul propriu, dacă este singur şi fără fiinţele iubite. „Un sentiment analog, dar infinit
mai deplin, de regăsire, de odihnă, de fericire, de revenire «acasă», trebuie să
structureze şi experienţa vederii luminii dumnezeieşti, sau a intrării în cortul
ceresc, care adună toate la Părintele Suprem. Cel intrat în acea lumină simte
sălăşluirea intimă şi iubitoare în Hristos. În acelaşi timp, îşi dă seama că nu
e singur cu Hristos, ci că toţi sunt acolo, şi deci, o infinită dragoste de toţi şi
de toate îi umple sufletul”17.
Suferinţa cumplită a omului postmodern, intrat în criză spirituală, este
sentimentul de singurătate pe care vrea să o alunge căutând plăcerea în compania oamenilor împătimiţi de rele. Şi, din nefericire, nu reuşeşte. Sfântul
Maxim Mărturisitorul spune că „datorită plăcerii potrivnice raţiunii, care a
pătruns în fire, vine ca un antidot durerea conformă cu raţiunea”18.
Doar o viaţă spirituală normală i-ar putea aduce bucurie sufletului şi
linişte. Doar apropierea de Hristos i-ar încălzi inima şi l-ar scoate din glaciala singurătate în care-l împinge păcatul. Sfântul Simeon Noul Teolog striga
către Mântuitorul: „Reaprinde, Hristoase al meu, căldura inimii mele; Pe
care au stins-o tihna trupului meu păcătos; Somnul, săturarea pântecelui şi
băutura de vin mult”19.
Cum să se apropie de Hristos omul secularizat şi robit de patimi? Prin
exemplul şi propovăduirea celor ce au o viaţă spirituală aleasă. „Credinţa este
din auzire, spune Sfântul Apostol Pavel, iar auzirea prin cuvântul lui
Hristos”. (Romani 10, 17).
Cei ce pretindem că reprezentăm bogata spiritualitate ortodoxă să nu
uităm îndemnul lui Hristos: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei văzând faptele voastre cele bune să preaslăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Din păcate, adesea, suntem ca nişte tăciuni
stinşi care nu se mai aprind şi nu mai aprind pe nimeni... Or, Mântuitorul zice:
„Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!” (Luca
12, 49).
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Metaforic vorbind şi preluând sintagmele biblice şi exprimarea Sfântului
Serafim al Sarovului, căutăm „căldura Duhului” pe care n-am găsit-o încă şi
la a cărei aflare să devenim osârduitori şi jertfelnici. Dumnezeu, Cel ce ne
„plimbă” viaţa printre „flăcări” de har ca să ne „contaminăm”, nu ne mai vrea
şi cred că nu ne mai poate suporta în starea de inerţie spirituală în care ne
găsim. El ne vrea râvnitori şi înflăcăraţi.
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Psycho-somatic human uniqueness societal forms as custom and
legal framework, to a large extent corresponding with its native capabilities, and its degree of social openness. Regulation of interpersonal
relationships that made the state and international bodies aimed compliance by all individuals to societal standards of living.
It has a tendency to diminish human expansible so that the fundamental rights of each member but as a social being and space-noologic, or geopolitics, to be followed. Response of each individual contribution in achieving economic capital – as it has to be respected right
and duty to work well – the state distributes its legal rights, thereby
being observed and lecture them, those fundamental to life, free
expression, security etc. An international body such as the European
Council, European Convention and the European Court of Human
Rights governing respect for rights disturbances in human relationships and those between individual and state.
All of the geopolitical perspective, ie spaţialităţii noologice since
human actions are rooted in the mental sphere, was created in 1949 a
body called the Geneva law or international humanitarian law supplemented by additional protocols of 1977, including rules that are intended to achieve protection of victims of armed conflicts, respect for
Human Rights adapting regulations adapted to the crisis. We propose
that local government bodies or NGOs with public international law,

* Cercul Militar Ploieşti
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to be diversified and intensified work on resolving the infringement of
rights application, thus simplifying the international bodies.
Cuvinte-cheie: societal, culturaţie, noologic, geopolitic, heatterland, rimland.

nicitatea psiho-somatică a omului societal se formează conform
cutumelor şi cadrului legislativ, într-o mare măsură corespunzător
cu capacităţile sale native, precum şi cu gradul său de deschidere socială.
Reglementarea relaţiilor interumane pe care o realizează statul şi organismele internaţionale vizează respectarea de către toţi indivizii a normelor societale de convieţuire.
Se are în vedere estomparea tendinţei expansibile umane, astfel încât
drepturile fundamentale ale fiecărui membru ca fiinţă socială dar şi spaţialnoologică, adică geopolitică, să fie respectate. Ca răspuns al aportului fiecărui individ în realizarea capitalului economic – întrucât se are în vedere să fie
respectate dreptul şi totodată îndatorirea la muncă – statul îi repartizează drepturile legale, în felul acesta fiindu-i respectate şi cele prelegale, cele fundamentale: la viaţă, liberă exprimare, securitate etc. Un organism internaţional,
cum este de pildă Consiliul European, prin Convenţia Europeană şi Tribunalul
European al Drepturilor Omului, reglementează perturbaţiile privind respectarea unor drepturi, în relaţiile interumane, precum şi cele între individ şi stat.
Tot din perspectiva geopolitică, adică a spaţialităţii noologice, întrucât
acţiunile umane îşi au originea în sfera mentalului, a fost creat în 1949 un
organism numit Dreptul de la Geneva sau Dreptul Internaţional Umanitar,
completat cu Protocoalele adiţionale din 1977, cuprinzând reguli prin care se
urmăreşte realizarea protecţiei victimelor conflictelor armate, prin adaptarea
reglementărilor respectării Drepturilor Omului adaptate la condiţiile de criză.
Propunem ca la nivel local, prin organisme guvernamentale sau nonguvernamentale de Drept Internaţional Public, să fie diversificată şi intensificată activitatea privind solicitarea rezolvării încălcării unor drepturi, simplificând astfel pe cea a organismelor internaţionale.

U

Omul, în centrul universului
În tendinţa sa expansibilă, omul ca fiinţă psiho-somatică este predispus
acumulărilor cantitativ-calitative atât în spaţiul fizic, cât şi noologic1. Ne
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aflăm, aşadar, în sfera geopoliticii, literatura de specialitate confirmându-ne
acest fapt, iar aprecierea profesorului Ilie Bădescu potrivit căreia „geopolitica este prin excelenţă o disciplină noologică a spaţiului” (Bădescu, 2003,
p.33), ne deschide o nouă perspectivă de studiu sociologic. Pentru estomparea predispoziţiei sale expansibile, umanitatea şi-a creat organisme internaţionale şi statale care elaborează norme legislative. Promovarea acestora sub
aspect persuasiv are menirea de a reglementa relaţiile interumane, sau între
om şi stat. Încălcarea normelor de convieţuire este sancţionată, coerciţia
având menirea de a restabili un climat social optim. În studiul de faţă se structurează, aşadar, un subiect care face parte dintr-o amplă tematică socio-politică, şi anume o evidenţiere generică a drepturilor omului din perspectiva noologică a spaţiului, adică a geopoliticii, concepţie despre om ca fiinţă socială.
Nu se poate vorbi despre absolut niciun aspect al existenţei Pământului
sau chiar al universului, fără ca fiinţa umană să nu fie în centrul discuţiei. Prin
esenţa sa, omul, este o fiinţă socială interrelaţionând cu semenii, cu societatea, dar este şi o fiinţă spaţială; gestionează pământul iar în tendinţa sa expansibilă, vizează stăpânirea universului. În natura sa, omul are reminiscenţe pervertite din caracterul Creatorului. „Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după
chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului,
animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot
pământul»...Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi
a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea” (Biblia, p.12). Tendinţa expansibilă umană, naturală de altfel, precum şi riposta în situaţia întâmpinării manifestării abuzive a tendinţei respective îl determină pe om să se organizeze, să
se asocieze. Au existat în decursul istoriei organizări spaţiale dominante de
nivel statal, imperiu ori mondial, având ca obiectiv însuşirea avuţiei popoarelor, respectiv dominarea acestora în sfera vieţii colective şi a spaţiului.

Frontiere politice şi noologice
Dezbaterea cadrului respectiv ţine de domeniul geopoliticii, care, prin
definiţie, este „ştiinţa dimensiunii spaţiale a vieţii politice, economice şi cultural-religioase a popoarelor” (Bădescu, 2003, p.11). Spaţiului geopolitic
structurat în popoare i se trasează nişte frontiere politice, culturale ori religioase, frontiere care devin la un moment dat motivul discordiei şi al conflictului. H. Mackinder avea, în viziunea sa, globul pământesc împărţit în două
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zone de putere localizate de uscat şi respectiv ape; cercul spaţial intracontinental sau heartland (pământ central), care se suprapune geografic cu Eurasia,
şi rimland, centura internă sau continentală care înconjoară heartland-ul
(ibd.,p.12). Se consideră că între cele două a fost război, cel puţin ideologic,
până în 1989.
Frontierele politice, culturale şi cele religioase, artificial create, au constituit motive de dispută, de conflict, chiar în interiorul statelor. Un asemenea
război ideologic intern a întârziat şi integrarea României în organizaţia nordatlantică, afectând şi pretenţia României de „forţă credibilă la frontiera orientală a Alianţei. Eminescu denumea România „stat de cultură la Dunărea de
Jos”, ceea ce ar însemna „forţa organizată” a poporului şi statului român în
cadrul rimlandului european (ibd., p.17). În articolele sale publicistice despre
stat, Eminescu arăta, din perspectivă sociologică, deşi aşa cum chiar el aprecia că sociologia nu era încă o ştiinţă, faptul că „statul este un organism viu,
este un produs al naturii (Eminescu, „Statul”, vol.1, p.15). El vedea starea
conflictuală ideologică din interiorul statului român cauzată de discordanţa
noosică dintre legile impuse din exterior pentru guvernarea României şi structura sufletească a poporului român.
Ca şi în acele timpuri, şi în prezent, un popor care se identifică prin cultura sa, are nevoie de capital economic pentru a progresa. Pentru a avea cultură susţinută de economie, trebuie construită o cultură economică. Se impune necesitatea dezvoltării prin muncă, prin educaţie, prin şcoală, realizând un
„mic prisos”, un plus produs şi, implicit, dezvoltare umană. Printr-o definiţie
foarte plastică, asociind statul ca popor cu munca, Eminescu întreabă ce este
statul şi dă şi răspunsul: „Iasă cineva pe uliţă sau la câmp şi va vedea îndată
ce e...”. El explică faptul că omul trebuie să fie preocupat toată săptămâna cu
munca pentru stomac, deci pentru partea lui somatică, iar pentru sufletul său,
să rezerve duminicile şi sărbătorile, pentru că „sărbătoarea e a creierului şi a
inimei”. Descrie sărăcia ca „răul cel mai mare... izvorul aproape tuturor relelor din lume: boala, darul beţiei, furtişagul, zavistuirea bunurilor altuia, traiul
rău în familie, lipsa de credinţă, răutatea...” (ibd., p.39).

Expansionism politic şi noologic
Dar nu întotdeauna sărăcia împinge omul la violenţă sau îl determină să
devină expansibil. Anthony Giddens constată că în perioada preindustrială,
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„Statul bunăstării s-a dezvoltat într-o societate în care penuria era principala
problemă socială...”, în timp ce în societatea postindustrială „nu avem de-a
face cu probleme cauzate de lipsa resurselor, ci cu unele care ţin de stilul de
viaţă” (Giddens, 2007, p.191). Se poate accepta ca motiv sărăcia pentru invaziile şi atrocităţile din cel de-Al Doilea Război Mondial? Nu este vorba
cumva de acel egocentrism, de acea natură expansibilă umană care degenerează în expansionism? Extinderea politică şi economică asupra unui teritoriu
străin cu scopul vădit de a domina fizic dar şi metafizic (noosic), în mod
deosebit în zilele noastre, este o dorinţă diabolică, din păcate înfăptuită cu
succes. Unul din multiplele exemple este trasarea frontierei geopolitice a
Europei la Ialta. „Churchill i-a întins lui Stalin celebra bucată de hârtie pe care
erau consemnate proporţiile împărţirii influenţelor între cei doi împărţitori de
teritorii pe seama României, Greciei, Ungariei, Iugoslaviei şi Bulgariei.
Germania a fost tot astfel împărţită” (Bădescu, 2003, p.22). Există, desigur,
forţa noosică umană care poate genera expansiunea spirituală a unor state
mici. Deşi Roma devenise un imperiu mare şi puternic înglobând şi Grecia, se
spune că romanii i-au cucerit pe greci teritorial, iar grecii pe romani cultural.
Vorbim de acea „vitalitate a popoarelor” în raport cu realitatea geopoliticăculturală a lumii, indiferent de mărimea statelor despre care atrage atenţia
Nicolae Iorga (ibd., p.23). Dar au fost şi sunt oameni care, prin înţelepciunea
primită de la Dumnezeu, descoperindu-le din tainele creaţiei Sale, au revoluţionat lumea. De altfel, din pioşenie, sintagma a descoperit este folosită de
pildă în cazul lui Isac Newton şi Legea atracţiei universale, de Albert Einstein
şi Teoria relativităţii, ori de Nicolaus Copernic şi rotaţia Pământului în jurul
axei sale. Cu totul excepţională este lucrarea lui Iisus Hristos. Însuşi
Napoleon a afirmat despre sine că a vrut să cucerească lumea cu sabia, iar
Iisus Hristos a cucerit-o cu iubirea. Pentru a arăta zădărnicia poftei lui expansioniste, Napoleon a dat ordin ca la moartea sa să fie aşezat în coşciug cu mâinile afară.
Statele naţionale, cum este şi cel românesc, au rezistat şi şi-au păstrat
identitatea tocmai sufletului neamului foarte bine definit, precum şi a cadrelor noologice (locuri de întâlnire spirituală precum limba, ethosul, miturile,
obiceiurile, împreună cu Sfânta Taină a Euharistiei) ale acestora (Bădescu,
2003, p.35). Tocmai împărtăşirea noosului şi cadrelor noologice care determină „o cultură publică de masă, o patrie dată, o unitate economică, drepturi şi
datorii egale pentru toţi membrii” reprezintă naţiunea în viziunea sociologului A.D.Smith (ibd., p.111). Orientarea noologică în geopolitică a fost lansată
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de Carl Schmit (1888-1995) în cartea „Teologia politică”, tradusă şi în româneşte. Concepţia sa are la bază ideea „drepturilor poporului” (volkrechte), care
este opusă celei de „drepturile omului”.
Atunci când aspiraţiile infinite ale omului sunt clădite pe egocentrism,
noosul (sufletul), având o pondere inferioară în luarea deciziilor, în pornirile
dorinţelor inimii sale reprezentând partea sa somatică, omul urmăreşte, cum
spune Eminescu, „nu realizarea unei dorinţi, ci dorinţa, voinţa ca atare”.
Egocentrismul sau „individualismul (mai spune Eminescu) este tatăl înflorirei şi al decăderei, justiţiei şi injustiţiei, binelui şi răului” (p.44). Pentru a
separa partea bună de partea rea, sunt necesare acele organisme, instituţii
naţionale şi internaţionale care atât în timp de pace cât şi de război să fie în
măsură să prevină, să negocieze, să atenueze conflictele interumane, sau între
individ şi stat.

Legitimitatea pretenţiilor
omului în raport cu Statul
Edificiul intelectual al drepturilor omului, în viziunea lui Amartya Sen,
suferă din perspectiva legitimităţii pretenţiilor omului în raport cu statul, care
emite legislaţia necesară acordării drepturilor respective. În principiu, omul
are dreptul la viaţă care, printre altele, este întreţinută şi de hrană. Dreptul prelegal la hrană îl au, de pildă, şi membrii comunităţilor nomade, dar pentru ca
aceştia să beneficieze de dreptul respectiv, trebuie să se încadreze în normele
legislative ale statului în care se află la un moment dat. Drepturile sunt condiţionate ireversibil şi de datorii sau îndatoriri. Sen apreciază că în raport cu
datoriile „...în discuţiile normative, drepturile sunt adesea văzute ca titluri,
puteri sau imunităţi care sunt necesare omului” (Sen, 2004, p.289). Ideea
împărtăşită este că individul trebuie ajutat să aibă libertatea nu de a fi ajutat
să obţină drepturi, ci libertatea de a-şi exercita obligaţiile pentru a pretinde
drepturi, desigur excepţie făcând cazurile când coeziunea socială este imperios necesară. În principiu, poziţia socială şi-o defineşte în mare măsură individul în funcţie de valoarea sa umană, incluzând capacităţile genetice, precum
şi de modul cum acestea sunt stimulate prin educaţie, cultură şi implicare în
muncă. Referindu-se la Agenda Lisabona, Giddens relevă faptul că un raport
al comisiei cuprinde necesitatea „modernizării şi dezvoltării modelului socialeuropean, ca şi promovării coeziunii sociale” (Giddens, 2007, p.95). Giddens
mai, 2011
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nu este de acord cu modalitatea evidenţierii sistemului de stratificare. Carta
socială adoptată în 1989 la Strasbourg, în Capitolul Social se referă la drepturile şi la plata muncitorilor, stabilind „măsuri pentru îmbunătăţirea standardelor în domenii cum ar fi condiţiile de muncă, securitatea socială şi drepturile
sindicatelor”, însă Giddens nu este de acord cu faptul că nu au fost cuprinse
şi „măsurile de protecţie socială pentru un impact optim” (ibd., p.96).

Estomparea spiritului
expansibil şi recuperarea
drepturilor omului
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
În scopul supravegherii căilor în care naţiunile îşi tratează cetăţenii, în
1850 a fost adoptată, iar în 1953 pusă în aplicare, de către Consiliul European,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Fiind o organizaţie interguvernamentală, ea cuprinde 25 de state preocupate de importanţa politică şi civilă a
drepturilor omului. Prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948,
privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, sunt promovate drepturile personale, civile, politice, economice, sociale şi culturale ale omului, cum
sunt: dreptul la viaţă, la libertate, securitate, la prezumţia de nevinovăţie,
judecată corectă, intimitate, gândire liberă, exprimare liberă, opinie proprie,
alegerea religiei, educaţie etc.
Pentru rezolvarea juridică a unor disfuncţii sau chiar litigii legate de
încălcarea de către organele statului a vreunuia dintre drepturi există, încă din
1850, Tribunalul European al Drepturilor Omului, înfiinţat de Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului şi asistat de Comisia Europeană pentru
Drepturile Omului. Comisia selectează cazurile care pot fi rezolvate pe cale
amiabilă şi stabileşte pe cele care sunt de trimis în judecată.

Drept Internaţional Umanitar
Întrucât în timp de război, între părţile implicate în conflict relaţiile ies
din sfera normalităţii, pentru reglementarea acestora a apărut necesitatea înfiinţării unor noi forme organizaţionale.
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Analizând atrocităţile din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în
baza unor motivaţii umanitare, la 12 august 1949, ca urmare a ratificării
Convenţiilor de la Geneva, precum şi a Protocoalelor adiţionale din 1977, statele europene au stabilit reguli pentru atenuarea conflictelor armate internaţionale, pentru limitarea şi ameliorarea suferinţelor şi pagubelor pricinuite de
război, printr-un ansamblu de norme de drept internaţional, sub denumirea de
Drept Internaţional Umanitar (DIU). Această ramură a dreptului internaţional
public se prezintă ca o aplicaţie a regulilor în timp de pace în cazurile din timpul conflictelor armate, când relaţiile dintre părţile în cauză sunt deosebit de
tensionate. Natura rebelă şi expansibilă a omului îl determină pe acesta să aibă
deraieri comportamentale dificil de controlat. Forma persuasivă sau cea manipulatorie a noosului uman devin ineficiente îndeosebi când este vorba de
agresor, în situaţii speciale cum sunt conflictele armate interstatale. Pe lângă
alte funcţii ale DIU, cum sunt funcţia de prevenire a conflictelor armate, funcţia de restabilire şi menţinere a păcii, precum şi funcţia educativă, este inclusă şi o funcţie sancţionatorie, care oferă garanţii de natură coercitivă în aplicarea normelor umanitare.

Concluzii. Realizări şi
perspective în sfera informării
şi consilierii populaţiei
Ca urmare a studiului de faţă, putem concluziona că există preocuparea
privind realizarea cadrului instituţional şi legislativ pentru apărarea Dreptului
Internaţional Public, prin cele două forme şi, respectiv, instituţii analizate:
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Dreptul Internaţional Umanitar.
Se are aşadar în vedere omul social şi, totodată, omul spaţial fizic şi omul spaţial noologic, adică omul aflat în zona geopolitică.
Pentru informarea şi consilierea populaţiei privind Drepturile Omului şi
Dreptul Internaţional Umanitar au fost înfiinţate organizaţii neguvernamentale care au activitate specifică. În ţara noastră, Asociaţia Română de Drept
Umanitar are o filială şi în judeţul Prahova, ceea ce denotă, la nivel local, disponibilitatea şi pasiunea unor oameni de a veni în sprijinul semenilor.
Se întrevăd perspective privind îmbunătăţirea instituţiilor implicate, dar
şi necesitatea structurării unor activităţi privind Drepturile Omului şi Dreptul
Internaţional Umanitar, cum ar fi:
mai, 2011
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• Diversificarea şi intensificarea activităţii structurilor nonguvernamentale din domeniu;
• Constituirea în România şi în comunităţile de români din diaspora a
unor structuri de drept internaţional public, care să asigure consilierea pe plan
local a unor cazuri, astfel încât să degreveze Comisia Europeană, reducânduse astfel şi termenele de rezolvare a litigiilor ajunse în Tribunalul European al
Drepturilor Omului;
• Colaborarea mai strânsă între cele două entităţi, cea privind drepturile
omului, respectiv cea privind dreptul internaţional umanitar, limitarea birocraţiei, precum şi o muncă eficientă a acestora.
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NOTE:
1
Noologia – termen a cărui rădăcină provine din grecescul „noos” sau „nous”
(care înseamnă gând, minte, intelect, inteligenţă, înţelepciune), pentru a desemna
„învăţătura spirituală”, cu sensul de „învăţătură pentru suflet”, reprezentând o „înţelepciune practică” (Ilie Bădescu, 2002, p.33).
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Concepţia organizării şi
întrebuinţării structurilor
de geniu în statele
membre NATO
- Marea Britanie COLONEL GHEORGHE SOARE*
LOCOTENENT-COLONEL LAURENŢIU ARIN*

urmare din nr.1/2011
tât la nivelul operativ cât şi la nivelul tactic, funcţiile sunt „găsirea”, „fixarea” şi „lovirea” inamicului; acestea sunt urmate de
exploatarea şi dezvoltarea situaţiei. Pentru a realiza aceste obiective, operaţiile trebuie să fie simultane şi puternic integrate.
Operaţiile în adâncimea dispozitivului inamicului. Scopul acestor
operaţii este în primul rând să găsească şi să fixeze inamicul, să-l împiedice
să-şi atingă propriile obiective şi să îi limiteze libertatea de acţiune.
Operaţiile la contact. Scopul acestora este în primul rând să lovească

A

* Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
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inamicul, să obţină o varietate de efecte de la distrugere la limitarea capacităţii de manevră pentru a elimina părţi din puterea sa de luptă. Operaţia trebuie planificată pentru a exploata o anumită situaţie. Operaţiile apropiate sunt,
de regulă, duse în contact cu inamicul, sunt operaţii desfăşurate pe adâncime
mică şi cu perioadă mică de timp. Ele includ operaţii ale unităţilor de sprijin
de luptă şi de sprijin logistic desfăşurate în folosul unităţilor luptătoare.
Operaţiile în adâncimea dispozitivului propriu. Asigură libertatea de
mişcare a forţelor proprii şi susţin operaţiile de luptă.

Responsabilităţile
structurilor de geniu
Implicarea structurilor de geniu se impune la toate nivelurile în procesul
de planificare, încă de la începutul acestuia. Responsabilităţile geniştilor
includ:
– consilierea în domeniul planificării;
– consilierea comandanţilor, statelor majore şi ale comandanţilor structurilor subordonate, care nu au specialişti genişti;
– integrarea planurilor de geniu;
– planificarea angajării structurilor de geniu şi modificarea sarcinilor
acestora dacă priorităţile se schimbă;
– coordonarea sarcinilor tuturor structurilor proprii cu sarcinile structurilor vecine;
– coordonarea planurilor de geniu cu toate celelalte aspecte, cum ar fi
planul obstacolelor;
– coordonarea şi controlul.
În sprijinul fiecărui comandant tactic, fiecare şef de geniu trebuie să fie
parte a unui „lanţ funcţional de geniu”; acesta nu este în mod obligatoriu acelaşi cu lanţul de comandă – el există pentru a asigura utilizarea în modul cel
mai economic al resurselor de geniu în adâncimea dispozitivului inamicului,
la contact sau în adâncimea dispozitivului propriu.
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Factorii care afectează
operaţiile structurilor de geniu
Există o serie de factori care afectează operaţiile structurilor de geniu.
Ameninţarea. Natura ameninţării, situaţiile predominante sau posibile
sunt puncte-cheie în stabilirea rutelor de dislocare, a punctelor de îmbarcare
şi de debarcare, de aprovizionare. În mod particular este important locul unde
este inamicul capabil să conducă operaţii în adâncime în dispozitivul propriu.
Nivelul forţei. De regulă, o structură mare impune un nivel mare al
structurilor de geniu ce sunt implicate. Dar nu există o legătură liniară între
mărimea structurii de geniu implicate şi mărimea structurii deservite.
Suportul general de geniu sau suportul apropiat pot prelua intrarea în teatrul
de operaţii sau sarcini pentru susţinerea forţelor. De-a lungul perioadelor de
pregătire, structurile de geniu stau împreună cu formaţiunile ce le deservesc
pentru acomodare şi pregătire.
Suportul naţiunii-gazdă şi infrastructura. Nivelul suportului naţiuniigazdă HNS şi starea infrastructurii din zona de operaţii au un important efect
asupra cerinţelor pentru geniştii militari. Oricum, infrastructura naţiuniigazdă nu poate fi folosită în totalitate, întrucât ea poate să nu fie dezvoltată la
nivel înalt şi poate fi degradată de operaţiunile militare. Este posibil să fie
necesar un efort sporit al structurilor de geniu pentru realizarea, repararea sau
menţinerea la un nivel satisfăcător a facilităţilor de bază.
Standardele în domeniul construcţiilor. Standardele în domeniul construcţiilor sunt un alt factor determinant în stabilirea structurii forţelor de
geniu şi ele influenţează resursele necesare să sprijine operaţiunile de protecţie a forţei. Standardele includ cerinţe de sănătate sau de siguranţă. Ele trebuie stabilite din timp.
Terenul. Natura terenului, condiţiile şi scopul în care va fi folosită
infrastructura sunt factori determinanţi în stabilirea structurii forţei de geniu.
Rutele ce trebuie construite/reabilitate, anumite poduri, pot fi elemente foarte
costisitoare (din punct de vedere al resurselor implicate).
Clima. Fiecare tip de climă are propriile efecte asupra sprijinului de
geniu cerut. De exemplu, aprovizionarea cu apă, efectele precipitaţiilor asupra drumurilor şi impactul temperaturii mediului asupra echipamentului.
Timpul şi programul orar. Factorii anteriori afectează timpul adică pot
produce întârzieri ale momentului în care operaţiile pot demara. O climă
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moderată şi un bun sprijin al naţiunii-gazdă pot contribui la o dislocare rapidă. Programarea corectă a asigurării resurselor de geniu în teatru este importantă – o structură mai mică, pusă la dispoziţie mai devreme poate fi mai puţin
costisitoare decât o structură mai mare, pusă la dispoziţie mai târziu.
Standardizarea şi interoperabilitatea. Există o mare diversitate de
echipamente de geniu, structuri şi proceduri în cadrul NATO şi în cadrul
celorlalte structuri care pot contribui la operaţiile Coaliţiei. Diferenţele trebuie înţelese şi trebuie negociate, ori de câte ori este posibil.

Procesul de planificare
Informaţiile şi recunoaşterile. Cerinţele pentru informaţiile de geniu
rezultă din necesitatea sprijinului ce trebuie acordat pentru punerea în aplicare a Planului comandantului tactic. Este imperativ necesar ca S2 să se asigure că toate mijloacele de colectare disponibile asigură informaţiile din domeniul geniului necesare. Nu este necesar să se controleze mijloacele de colectare pentru a avea acces la informaţiile necesare. Unele aspecte sunt legate de:
Analiza terenului. Consilierea comandanţilor tactici privind modul în
care să utilizeze terenul este o sarcină majoră a structurilor de informaţii de
geniu. „Terenul” poate include factori psihici, economici şi umani dar şi
modificările pe care inamicul le poate aduce lor.
Datele din domeniul geniului. Datele din domeniul geniului pot fi obţinute dintr-o varietate de surse şi includ cunoştinţele despre capabilităţile de
geniu ale inamicului, doctrina şi tehnologia acestuia, obstacolele naturale şi
artificiale, informaţii despre distrugerile provocate de operaţiile militare, factorii meteorologici şi resursele locale. Ele contribuie la obţinerea informaţiilor din domeniul geniului.
Informaţiile din domeniul geniului. Mijloacele de obţinere a informaţiilor din domeniul geniului permit şefului geniului să ia în considerare rutele
inamicului, planul obstacolelor, efectele câmpului de luptă asupra capacităţii
de manevră a trupelor proprii, locaţiile resurselor critice pentru trupele proprii
sau ale inamicului.
Structurile de recunoaştere de geniu. În cadrul structurilor de recunoaşteri de la nivelul regimentelor există subofiţeri de geniu care au rolul de
a spori capacităţile de culegere ale acestora.
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Elaborarea Planului. Planul structurilor de geniu trebuie să fie în strânsă legătură cu cel al forţelor pe care le sprijină.
Priorităţile. Alocarea pe baza priorităţilor este esenţială deoarece niciodată nu vor fi suficiente resurse de geniu specializate pentru a îndeplini toate
elementele planului, simultan. Şeful geniului trebuie să ţină o strânsă legătură cu comandantul tactic pentru a stabili priorităţile pentru genişti şi pentru a
actualiza în permanenţă planul.
Planificarea resurselor. Disponibilitatea oportună, în locaţie, a personalului necesar, a resurselor şi echipamentelor, este critică pentru asigurarea
execuţiei cu succes a planului de geniu. Planificarea resurselor este realizată
pe baza priorităţilor stabilite de comun acord, priorităţile sarcinilor şi capabilităţilor la dispoziţie:
• Controlul şi alocarea resurselor. Alocarea adecvată a resurselor de
geniu este necesară la fiecare nivel de comandă pentru implementarea planului. Alocarea poate însemna în aria necesară sau pentru sarcinile ce trebuie
îndeplinite. O rezervă trebuie stabilită pentru eventuale sarcini neaşteptate
sau pentru realocarea priorităţilor.
• Mişcarea şi evidenţa resurselor de geniu. Punctele de aprovizionare
cu resurse de geniu trebuie să fie la distanţă suficientă pentru a fi protejate şi
trebuie să aducă împreună resursele naţiunii-gazdă şi pe cele importate.
Locaţiile şi stocurile trebuie luate în calcul cu atenţie. Dacă distanţa până la
resurse este foarte mare, planificarea activităţilor poate avea de suferit. Dacă
nu există posibilitatea ca deplasarea resurselor şi stocurile să fie controlate de
şeful geniului, acesta trebuie să le monitorizeze. Situaţia tactică este un factor
major în stabilirea locaţiilor şi nivelului stocurilor.
• Factorii internaţionali. Datorită creşterii ponderii forţelor multinaţionale a crescut şi diversitatea sistemelor logistice folosite. Abordarea flexibilă
a aprovizionării cu materiale şi echipamente este necesară în special în operaţiunile multinaţionale şi când sunt folosiţi contractori sau când este folosit
sprijinul naţiunii-gazdă.
• Procurarea resurselor. Aprovizionarea cu resurse de geniu cum ar fi
utilajele pentru săpat sau pentru construit poduri sunt responsabilitatea structurilor de geniu. Mediul sau consideraţiile militare pot influenţa cerinţele de
materiale iar în unele operaţii, cerinţele pot fi chiar considerabile. Resursele
de geniu pot fi obţinute din următoarele surse:
– structurile de geniu sau de sprijin;
– structurile logistice militare;
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–alte organizaţii guvernamentale;
– producători de utilaje de geniu sau alte utilaje;
– de pe piaţa civilă prin rechiziţii sau prin achiziţionare;
– resurse naturale, cum ar fi piatra.
Chiar dacă resursele sunt asigurate din ţările de origine sau sunt locale,
trebuie să existe o structură care să le controleze, în teatru, care să fie flexibilă şi care să poată opera împreună cu organizaţii internaţionale sau cu cele ale
naţiunii-gazdă.

Reguli de angajare
Regulile de angajare sunt stabilite de autorităţile naţionale ca mijloace de
asigurare, pentru comandanţi şi pentru ofiţerii de comandă a unor ghiduri şi a
unor instrucţiuni. Ele sunt scrise în conformitate cu directivele politice şi
reflectă convenţiile internaţionale şi nu afectează suveranitatea naţiuniigazdă. Ele definesc măsurile pe care forţa militară le poate aplica pentru a se
asigura că aplicarea forţei este controlată.
Regulile de angajare pot fi prohibitive, în anumite situaţii sau pot fi permisive în altele. Operaţiile de geniu cum ar fi pregătirea şi instalarea barierelor, obstacolelor, câmpurilor de mine sau mijloacelor de întârziere pot afecta
considerabil nevoile vitale ale populaţiei, nu numai pe timp de război, ci şi pe
timp de tensiune sau criză.
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implementarea
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Abstract
The rapid progress achieved in the field of weapon technology is
simultaneous with the progress, also fast, of science, computer science or laser, sensors and, why not, the artificial intelligence. The new
technology will not replace either people or materials, but will facilitate their preparation into the operations field, detection of troop’s
movement, in a more vital link between logistics-supply-troops and
also limit losses.
Cuvint-cheie: logistica militara, robot industrial, sistem automatizat, aprovizionare

„L

ogistica cuprinde mijloacele şi aranjamentele cu care se pun în
aplicare tacticile şi strategiile. Strategia decide unde să se acţio-

* Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
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neze; logistica aduce trupele în punctul respectiv.” Aceasta este prima întrebuinţare a termenului într-o lucrare de teoria artei militare şi aparţine generalului Antoine Henry - baron de Jomini, nume care a şi rămas de altfel în istoriografia militară. Jomini considera că logistica rezolvă toate condiţionările
materiale ale misiunilor strategice şi tactice, acoperind aspectele dotării şi
înzestrării armatelor, asigurarea condiţiilor de viaţă şi de luptă ale militarilor,
mai puţin acţiunea conflictuală între forţele beligerante. Intuind exact rolul şi
importanţa logisticii, Jomini apreciază că logistica intră în răspunderea superiorilor, un bun general trebuind să fie şi un bun cunoscător al logisticii.
La începutul deceniului opt al secolului al XX-lea, mai întâi specialiştii
sovietici prin mareşalul Ogarkov, ulterior şi strategii americani, au început să
vorbească despre revoluţia tehnică în problemele militare şi mai târziu despre
revoluţia în afacerile militare, datorită noilor realizări apărute în domeniul ştiinţific şi tehnic. În accepţiunea ştiinţei militare occidentale, revoluţia în afacerile militare „constă într-o schimbare majoră în natura războiului, determinată de o utilizare ingenioasă a unor tehnologii care, combinate cu schimbări
semnificative în doctrina militară şi conceptele organizatorice şi operaţionale,
modifică în mod fundamental caracterul şi conducerea operaţiilor şi acţiunilor militare”.
Noua tehnologie nu va înlocui nici oamenii, nici materialele, ci doar va
facilita pătrunderea acestora în teren, detectarea mişcării trupelor adverse,
legătura mai mult decât vitală dintre logistică-aprovizionare-comandă-trupe,
precum şi capabilitatea de a limita pierderile, căutând să cunoască intenţiile
inamicului. Combatantul revoluţiei în afacerile militare este un soldat mai
bine antrenat, mai bine instruit şi a cărui armă informatică-fie GPS, fie calculator-devine un element intrinsec al existenţei sale. Este ceea ce americanii
denumesc digitalizarea armatelor. Această digitalizare este, în fapt, o îmbinare - posibil, cea mai eficientă - între două faze, inerente procesului - pregătirea şi operaţia. Pregătirea cuprinde tratarea informaţiei, afectarea şi coordonarea unităţilor şi a comandamentelor, organizarea transporturilor şi a logisticii,
nu în ultimul rând, comunicarea. Operaţia se referă la căutarea permanentă a
informaţiei, la supraveghere-detecţie, la recunoaştere, întăriri disponibile şi la
pregătirea recuperării unităţilor. Dacă informaţia este putere, comunicarea
informaţiilor devine crucială pentru obţinerea unui avantaj fie parţial, fie definitiv într-o situaţie militară. Aceasta este definită în filozofia Departamentului
american al Apărării drept „acţiune întreprinsă pentru obţinerea superiorităţii
în informaţie, susţinând strategia naţională militară, afectând informarea şi

474

www.rft.forter.ro

Aspecte privind implementarea unor soluţii
specifice tehnologiilor robotizate în activităţi logistice militare

sistemele informatice ale unui inamic, valorizând şi protejând propriile informaţii şi sisteme informative”.
Implementarea tehnologiilor avansate specifice automaticii, electronicii
şi roboticii în domeniul sistemelor logistice militare
Progresele rapide obţinute în domeniul armamentului sunt simultane
progreselor, de asemenea rapide, ale ştiinţelor şi tehnologiilor, ştiinţa calculatoarelor sau a laserelor, a senzorilor şi, de ce nu, a inteligenţei artificiale.
Disciplinele ştiinţifice recente se regăsesc şi în realizările civile. Avioanele
moderne sunt echipate cu avionică ultraperformantă, calculatoare de bord,
materiale compozite, senzori, elemente de optică. Calculatoarele de bord, senzorii, sistemele de comunicaţii sunt nelipsite, în prezent, de la bordul noilor
autoturisme. Există secţii complet robotizate şi chiar uzine, concepţii recente,
ca un corolar al progresului din domeniul automatizărilor. Şi bineînţeles,
exemplele ar putea continua. Evoluţia armelor arată viteza galopantă cu care
acestea şi-au modificat proprietăţile, la intervale foarte scurte de timp. Încorporarea celor mai perfecţionate tehnologii în perfecţionarea armamentului şi
tehnicii de luptă au produs schimbări fundamentale în aspectul câmpului de
luptă integrat, în care sistemele logistice îndeplinesc un rol foarte important.
Aşa cum rezultă din cele prezentate mai înainte, robotul este un sistem
automatizat de înalt nivel al cărui principal rol este manipularea pieselor şi
uneltelor, înlocuind acţiunea factorului uman acolo unde aceasta devine periculoasă sau cu un înalt risc asupra sănătăţii. Un robot (Figura nr.1) reprezintă
aşadar un operator mecanic sau virtual, artificial compus din mai multe elemente: cinematica structurii, senzori, elemente de legătură şi un mecanism de
direcţionare (dispozitiv de prehensiune).
Mecanismul de direcţionare are grijă ca
robotul să-şi îndeplinească obiectivul cu
succes, evaluând, de exemplu, informaţiile senzorilor.
Acest mecanism reglează motoarele
robotului şi planifică mişcările robotului
ce trebuie efectuate. Logistica industrială
modernă conţine toate activităţile legate
de circuitul produselor, de la obţinerea
Figura nr.1 Robot industrial
materiilor prime, eşalonarea achiziţiilor
Mitsubishi ce deserveşte o linie
necesare producţiei, transferul de docuflexibilă de fabricaţie
mente şi de produse între unităţile acelemai, 2011
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iaşi firme, toate activităţile de producţie, alimentare, transport, transfer, stocare intermediară în cadrul proceselor de producţie, montaj, ambalare, până la
serviciul de relaţii cu consumatorii, administrarea centrelor de distribuţie şi a
depozitelor, administrarea deşeurilor şi a rebuturilor.
Sistemul flexibil de fabricaţie (SFF) reprezintă un sistem evoluat de
fabricaţie nu numai pentru că este ultimul concept elaborat, în timp, în domeniul producţiei bunurilor materiale ci, mai ales prin faptul că determină o
îmbunătăţire tranşantă a economicităţii procesului de producţie, în condiţiile
în care acesta este orientat spre necesităţile de bunuri reale şi predominante
ale societăţii umane, adică bunuri larg diversificate tipologic care se produc în
cantităţi mici. Problema câştigă mult în semnificaţie şi importanţă în contextul în care se apreciază că azi producţia de serie mică reprezintă 60-80% din
producţia industrială a ţărilor avansate, iar raportul dintre costul unitar la producţia de unicate şi la producţia de masă poate ajunge la 30%. În această ordine de idei, se prognozează că „...în momentul în care producţia electronică
automatizată va atinge întregul său potenţial, va fi aproape tot atât de ieftin să
produci un milion de copii identice”.
Dorind optimizarea activităţilor unei organizaţii prin implementarea
unor celule flexibile de fabricaţie echipate cu roboţi industriali este necesar a
fi găsit echilibrul între condiţionările impuse de specificul activităţilor respectivei organizaţii şi posibilităţile tehnologice ale mecatronicii, această ecuaţie
având ca parametri economici importanţi costul, calitatea, flexibilitatea şi, nu
în ultimul rând, timpul. Ca şi exemplu evident de aplicaţie logistică îl pot constitui depozitele automate (Figura nr.2) care realizează următoarele funcţiuni
cu comandă programabilă: preiau automat produsele de pe instalaţia de transport, selectează produsele după codul lor, paletizarea produselor, le ordonează pe linii de aşteptare, le introduc în stelaje după înregistrarea automată a
intrărilor, le extrag automat din stelaje pe baza cererilor introduse în calculator, ordonează ieşirile pe linii de aşteptare automatizate pe direcţii de expediţie, după înregistrarea automată a ieşirilor.
Aceste caracteristici fac ca blocul de depozitare să reprezinte un sistem
automatizat flexibil pentru tehnologia de depozitare. În acest fel sistemul de
transport este segmentat în multiple sisteme locale, a căror coordonare revine
calculatorului central. Toate aceste sisteme locale care ocupă un loc ierarhic
secundar pot fi conduse şi manual, astfel încât calculatorul să poată dirija
întregul sistem sau numai părţi din ele. Introducerea de către operator, prin
comutatoarele de pe consolă, a informaţiilor de evidenţă, care sunt memorate
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de calculator şi prelucrate, determină atât locaţia din sistem la care va fi adresată încărcătura, cât şi punerea în funcţiune a subsistemelor de comandă care
dirijează roboţii de transfer şi translatorul. Optimizarea traseelor parcurse de
roboţii de transfer şi controlul traficului sunt în sarcina calculatorului central.

Figura nr.2 Soluţie constructivă
a unui depozit automatizat

Având în vedere expertiza sistemelor logistice industriale, particularităţile sistemului logistic militar şi cercetările specialiştilor militari americani,
apreciem că în următoarele activităţi logistice militare se pot utiliza celule flexibile de fabricaţie echipate cu roboţi industriali: manipularea unor recipiente cu materiale cu regim special de resortul explozibililor sau substanţelor chimice în cadrul depozitelor Geniu, A.T.A.M. şi NBC, mai ales în cadrul unităţilor sau depozitelor teritoriale de profil; manipularea recipientelor cu combustibil în cadrul depozitelor C.L.; manipularea şi transvazarea combustibililor pentru alimentarea navelor marinei militare şi aeronavelor; sortarea, manipularea încărcăturilor de materiale voluminoase sau cu regim special în spaţiile de depozitare-transport ale navelor şi aeronavelor militare; transportul pe
distanţe scurte şi încărcarea unor materiale şi echipamente logistice în spaţii
înguste care nu respectă condiţii ergonomice de funcţionare şi ar periclita
sănătatea personalului încadrat în formaţiunile respective de depozitare; operaţii de mentenanţă cu grad ridicat de tehnologizare şi precizie etc.
Toate aceste soluţii identificate necesită însă şi studiul unor intercondiţionări asociate implementării unor astfel de tehnologii în activităţile logistice militare, care trebuie să aibă în vedere pentru stabilirea variantei finale a
celulei flexibile de fabricaţie echipate cu roboţi industriali cel puţin următoarele aspecte:
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• creşterea nivelului calitativ (conform standardelor şi procedurilor operaţionale specifice) al efectuării respectivei activităţi;
• posibilitatea integrării unor tehnologii avansate din domenii precum
cibernetica, electronica, automatica, menite să potenţeze la nivelul întregului
sistem logistic militar creşterea eficienţei şi eficacităţii obţinută prin implementarea soluţiei robotizate pentru o anumită activitate;
• eliminarea blocajelor posibil a fi induse în întregul sistem logistic militar, dată fiind caracteristica de interconectivitate a activităţilor logistice;
• asigurarea condiţiilor ergonomice resursei umane încadrate în formaţiuni specifice logisticii militare;
• eficientizarea încadrării echipelor sau formaţiunilor logistice.

Concluzii
Transformarea logisticii nu trebuie privită numai ca o remodelare a structurilor şi modernizare a capabilităţilor, ci şi ca un proces complex şi continuu
de integrare de noi concepte, strategii şi proiecte, schimbarea mentalităţii în
modul de abordare a fenomenului logisticii, în acord cu noile paradigme ale
societăţii bazate pe cunoaştere în cadrul cărora inovarea şi transferul tehnologic constituie un vector important. Integrarea unor tehnologii performante va
potenţa capacitatea de transformare a sistemelor logistice militare cu urmări
benefice asupra îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă logistică.

Confirmare
Lucrarea se înscrie în obiectivele de realizare a etapei a-II-a a contractului de cercetare tip PN-RU-TE-2010, cod C.N.C.S.I.S. TE_10, Nr. 59/2010.
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The S-400 Triumf (Russian: C-400 «Триумф») is a new generation air
defence system developed by Russia's Almaz Central Design Bureau as an
upgrade of the S-300 family. It is currently in limited service with the Russian
Armed Forces.
The S-400's NATO reporting name is SA-21 Growler, and the system
was previously known as S-300PMU-3.
The Triumf is able to counter saturation attacks with superior simultaneous target engagement capability than any other existing version of S-300
SAM system in jamming environments. It can engage up to 10 airborne targets simultaneously providing guidance for 20 missiles, two missiles per target to maximize kill probability, compared with S-300's six targets and 12
missiles.
The Triumf extended range air defence system has been designed to
engage a wide spectrum of airborne threats at ranges of up to 250 kilometres
including electronic warfare (EW) aircraft, strategic bombers, tactical fighter
aircraft, cruise missiles (Tomahawk), airborne early warning aircraft (
NATO's E-3 Sentry), tactical ballistic missiles, intermediate-range ballistic
missiles (IRBMs), AWACS and other hypersonic threats. To do so, it relies on
the 48N6E2 missile introduced with the S-300PMU2 SAM system and the
* 50th Regiment Antiair Missiles, Floreşti
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newest 48N6E3 missile featuring a range of 250 kilometres and enhanced
capability against IRBM missiles. The 48N6E3 missile can engage ballistic
missiles with a maximum range of 3,500 km flying at 4,800 meters per second
at distances between 7 to 60 kilometres.
The S-400 SAM system comprises a 55K6E command post, eight to 12
5P85SE2 launch vehicles carrying either four 48N6E3 or 48N6E2 surface-toair missiles, 91N6E surveillance and tracking radar system, 92N6E multi-role
fire control radar system and 5P85TE2 re-supply vehicles and several support
vehicles. The surveillance radar system has a maximum detection range of
600 kilometres compared to 300 km on the S-300. All the items are mounted
on high mobility wheeled chassis with an average life cycle of 20 years. These
vehicles can be transported using airlift aircraft, train and/or vessels.
The S-400's radar systems feature enhanced performance against small
and stealth targets (Unmanned Air Vehicles) and low-observable aircraft (the
F-22 and F-35 fighters).
S-400 uses 3 different missiles to cover its entire performance envelope.
These are the extremely long range 40N6, long range 48N6E3 and short range
9M96E or 9M96E2 missiles. Each has different capabilities. The 9M96 is an
extremely manoeuvrable surface-to-air missile.
A regular S-400 battalion consists of at least eight launchers with 32 missiles and a mobile command post.
Performance: Max Detection Range 600 km, Set-Up Time 3 min,
Target's Max Altitude 30,000 m, Target's Min Altitude 10 m, Target's Max
Speed 4,800 mps (15 Mach).
The S-400 entered service with the Russian Armed Forces on April 28,
2007, replacing the S-300 air defence system. As of September 2008, Russia
has two systems already in active duty. The Russian Army plans call for the
fielding of 18 battalions by 2020 as the backbone of its surface-to-air missile
capabilities.
On August 6, 2007, the first regiment equipped with S-400 entered active service near Moscow.
This is the 606th Guards 'Zenith' Rocket Regiment, 9th PVO Division
and 1st PVO Corps, of the Special Command.
In February 2011 a second unit of S-400 missile systems entered active
service near Moscow. The unit consist of two regiments, each consisting of
eight launch points, each with four missiles. It is operates 16 S-400s.
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9M96 Missile
Type

surface-to-air missile

Variants

9M96, 9M96E and 9M96E2

Operational range 400 Km
Flight ceiling

30 Km

Speed

mach 5.0

Guidance system inertial guidancewith radio
command corrections

40N6 Missile
Type

surface-to-air missile

Variants

40N6

Operational range 400 Km
Flight ceiling

60-70 Km

Speed

mach 12.0

Guidance system inertial guidance with
radio command corrections

It is rumoured that the S-400 will also be the basis for the future Russian
surface ship's advanced air defence system (probable S-400F).
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Sistemul de rachete
antiaerian S-400 TRIUMF
MAIOR GABRIEL DăNILă*

Abstract
The S-400 Triumf (Russian: C-400 „Триумф”) is a new generation air defence system developed by Russia's Almaz Central Design
Bureau as an upgrade of the S-300 family. It is currently in limited service with the Russian Armed Forces.
The S-400's NATO reporting name is SA-21 Growler, and the system was previously known as S-300PMU-3.
The Triumf is able to counter saturation attacks with superior
simultaneous target engagement capability than any other existing
version of S-300 SAM system in jamming environments. It can engage
up to 10 airborne targets simultaneously providing guidance for 20
missiles, two missiles per target to maximize kill probability, compared
with S-300's six targets and 12 missiles.
Cuvinte-cheie: S-400 Triumf, sistem de rachete antiaerian, SA21 Growler.

istemul de rachete antiaerian S-400 Triumf (în limba rusă: C-400
„Триумф”) este o nouă generaţie de sistem de rachete antiaerian, o
îmbunătăţire a sistemului de rachete antiaerian S-300, dezvoltat de Biroul

S

*Regimentul 50 Rachete Antiaeriene
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Central de Proiectare Almaz din Federaţia Rusă. În momentul de faţă, acest
sistem de rachete antiaerian este în serviciul Forţelor Armate Ruse.
Codul NATO al sistemului de rachete antiarian S-400 Triumf este SA-21
Growler, cunoscut anterior sub numele de S-300PMU-3.
Obiectivele de bază la proiectarea sistemului de rachete antiaerian S-400
Triumf au fost:
– combaterea ţintelor aerodinamice din sistemele de conducere strategică şi de război electronic utilizând radare multifuncţionale OTH (over the
horizon);
– conducerea operaţiilor aeriene cu repartiţie automată a sectoarelor de
acţiune pentru aviaţia de interceptare şi pentru rachetele antiaeriene cu bătaie
mare, astfel încât riscul de fratricid să fie minim;
– combaterea componentelor de luptă balistice la înălţimi de cel puţin 40
km, cele care provin de la MRBM lansate de la peste 6000 km faţă de obiectivul apărat antibalistic;
– posibilitatea de lansare, cu acelaşi tip de instalaţii, a mai multor tipuri
de rachete, care se dirijează conform unor principii asemănătoare, cu distanţe
de acţiune diferite, astfel încât să se reducă timpul de reacţie al sistemului şi
costurile implicate în executarea tragerilor reale şi ale celor de instrucţie;
– perfecţionarea sistemelor gazodinamice de dirijare, astfel încât să poată
fi utilizate în orice moment pe durata zborului activ şi să asigure manevrabilitate foarte mare rachetelor antiaeriene, îndeosebi la combaterea ţintelor
balistice;
– reducerea influenţei ECM asupra procesului de dirijare al rachetelor şi
asupra preciziei acestora de acţiune asupra ţintelor vizate.
Sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf este capabil de a contracara
atacurile aeriene cu o capacitate de angajare simultană a ţintelor aeriene în
mediu de bruiaj mult mai mare decât orice altă versiune anterioară existentă a
sistemului de rachete antiaerian S-300. Sistemul de rachete antiaerian S-400
Triumf poate angaja simultan până la zece ţinte aeriene având posibilitatea să
ghideze către acestea 20 de rachete antiaeriene, două rachete pentru fiecare
ţintă aeriană pentru a creşte probabilitatea de nimicire, în comparaţie cu sistemul de rachete antiaerian S-300, care angaja şase ţinte aeriene cu 12 rachete
antiaeriene.
Sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf a fost proiectat pentru un
spectru mai larg de ameninţări aeriene de până la distanţa de 250 km, incluzând avioane de război electronic (EW), bombardiere strategice, avioane de
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vânătoare tactice, rachete de croazieră (Tomahawk), aeronave aeropurtate de
avertizare timpurie (E-3 Sentry NATO), rachete balistice tactice, rachete
balistice cu rază medie (IRBMs), avioane AWACS şi alte ameninţări hipersonice. Pentru a face acest lucru, sistemul se bazează pe rachetă 48N6E2 introdusă cu sistemul de rachete antiaerian S-300PMU2 şi cele mai noi rachete
antiaeriene 48N6E3 oferind o gamă de 250 km şi capacitate sporită împotriva rachetelor balistice cu rază medie. Rachetele 48N6E3 pot angaja rachete
balistice cu o rază maximă de 3.500 km care zboară cu 4.800 m/sec. la distanţe cuprinse între 7-60 km.
Sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf cuprinde un post de comandă 55K6E, un număr de la 8 la 12 instalaţii de lansare 5P85SE2, fiecare cu
patru rachete antiaeriene de tip 48N6E3 sau 48N6E2, sistem radar de supraveghere şi urmărire 91N6E, sistem radar multifuncţional de comanda focului
92N6E, maşini de încărcare 5P85TE2 şi alte maşini de sprijin logistic.
Sistemul radar de supraveghere al sistemului de rachete antiaerian S-400
Triumf are o gamă de detecţie maximă de 600 km, comparativ cu 300 km de
pe sistemul de rachete antiaerian S-300. Toate elementele sunt montate pe
şasiu pe roţi cu mobilitate ridicată, cu un ciclu de viaţă medie de 20 de ani.
Aceste maşini pot fi transportate utilizând aeronave de transport aerian, tren
şi / sau nave.
Radarul sistemului de rachete antiaerian S-400 Triumf poate detecta ţinte
mici şi “stealth” (avioane fără pilot) şi avioane “ low-observable” (avioanele
de vânătoare F-22 şi F-35).
Sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf poate folosi şi cele trei
tipuri de rachete prototip cu capabilităţi diferite pentru a acoperi întreaga zonă
de acţiune: rachete 40N6 pentru distanţă foarte lungă, rachete 48N6E3 pentru
distanţă lungă şi rachete 9M96E sau 9M96E2 pentru distanţă scurtă. Pentru
proiectarea rachetelor antiaeriene 9M96E şi 9M96E2 specialiştii au avut ca
scop – crearea unui tip de rachetă care să permită nimicirea tuturor rachetelor
şi avioanelor existente şi ale celor de perspectivă cu cei mai mari indici de eficacitate. Rachetele antiaeriene 9M96 sunt extrem de manevriere.
Principala particularitate de luptă pentru a scoate din luptă ţintele aeriene este necesitatea nimicirii încărcăturii de luptă a acestora, adică rezultatul
trebuie să fie garantarea că încărcătura de luptă a rachetei atacante nu va cădea
în raionul obiectivului de apărat (complex energetic sau navă maritimă).
Pentru a rezolva această problemă s-a ajuns la concluzia necesităţii interceptării încărcăturii lansate de la bordul rachetei sau aeronavei, ceea ce se reali-
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zează sau prin lovirea directă a compartimentul ţintei unde se află încărcătura de luptă, sau prin interceptarea după lansare şi nimicirea fizică a acesteia.
Rachetele 9M96E şi 9M96E2 execută un start „rece” vertical – înainte de
pornirea motorului de marş ele se propulsează din container la o înălţime de
mai mult de 30 m. Pe timpul ridicării la această înălţime, racheta, cu ajutorul
sistemului gazodinamic se îndreaptă spre ţintă. După pornirea motorului de
marş, pe porţiunea iniţială şi cea medie a traiectoriei de zbor se foloseşte dirijarea inerţială cu corecţie radio (ceea ce permite cel mai înalt grad de protecţie contra bruiajului electronic), iar nemijlocit în procesul de interceptare a
ţintei – autodirijarea activă prin radiolocaţie. Necesitatea de a manevra intens
înainte de punctul de întâlnire cu ţinta a impus ca racheta să realizeze un
regim de „supramanevrabilitate”, pentru aceasta fiind ajutată de sistemul
gazodinamic de dirijare. Acest sistem permite timp de 0,025 sec. să mărească
suprasarcina aerodinamică a rachetei cu 20 de unităţi.
Trebuie de menţionat că utilizarea sistemului de asigurare a „supramanevrabilităţii” rachetelor 9M96E şi 9M96E2 în paralel cu mărirea preciziei de
dirijare permite realizarea unor astfel de traiectorii, care îmbunătăţesc condiţiile de întâlnire a rachetei cu ţinta, mărind totodată eficacitatea de folosire a
încărcăturii de luptă a rachetelor.
Un rol important pe timpul proiectării rachetelor 9M96E şi 9M96E2, la
avut modelarea cu ajutorul calculatoarelor, care a luat în considerare rezultatele testărilor tuturor componentelor rachetelor, atât la sol cât şi în zbor.
Rachetele 9M96E şi 9M96E2 sunt dotate cu o componentă de luptă de
24 kg cu schije, care are un câmp dirijat de nimicire. Utilizarea unei astfel de
componente permite o eficacitate înaltă şi în lupta cu aviaţia clasică.
Crearea pentru rachetele 9M96E şi 9M96E2 unei componente de luptă
dirijate informaţional a devenit încă o direcţie de creştere a eficacităţii de
nimicire a mijloacelor moderne de atac aerian. Această componentă de luptă
este orientată la nimicirea ţintelor cu efect „staţionar” (distrugerea construcţiei), atunci când se interceptează ţintele pilotate şi la nimicirea (neutralizarea)
încărcăturii de luptă, atunci când se interceptează ţintele fără pilot.
Componenta de luptă a rachetelor are un detonator radio, care utilizează
pentru adaptarea cu condiţiile de întâlnire cu ţinta toate informaţiile de la bordul rachetei. Detonatorul radio determină momentul exploziei componentei
de luptă, care trebuie să fie strict corelat cu viteza de zbor a schijelor pentru a
acoperi partea vulnerabilă a ţintei şi cu direcţia în care trebuie aruncate schijele cu viteze sporite de dispersie. Jetul direcţionat de schije se formează prin
mai, 2011

487

Tehnică militară şi armamente

utilizarea componentei de luptă tip fugasă cu sistem de iniţiere cu multe puncte. Acest sistem la comanda detonatorului iniţiază încărcătura în aşa fel ca să
fie respectate condiţiile menţionate. Rezultatul, se repartizează energia de
explozie a componentei pentru a crea un jet de schije cu viteză sporită în
direcţia ţintei. În cazul când nu există informaţia despre faza de ratare a ţintei
are loc explozia centrală a componentei de luptă cu dispersarea simetrică a
schijelor.
Caracteristicile aproximative, comparative ale rachetelor utilizate la
sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf sunt prezentate în tabelul
următor:

Caracteristici

Racheta
antiaeriană
9M96E2

Racheta
antiaeriană
9M96E

Tipuri de ţinte care se
pot combate

aerodinamice,
TBM, SRBM

Distanţa maximă de
combatere a ţintelor
aerodinamice [km]

100 / avion
multirol
120 / avion cu
ECM

40 / avion multirol
la înălţimi mici

Distanţa maximă pe ţinte
balistice / lansate de la
maxim [km]

40 / 1000

35 / 600

Distanţa minimă de
tragere [km]

1,5

1,5

Viteza maximă a ţintelor
[m/s]

4800 / 14 Mach

4800 / 14 Mach

Gama de înălţimi pentru
ţinte [km]

0,0050-30

0,005-30

Viteza maximă a rachetei
Vm/sm

1800 / 5,3 Mach

1400 / 4 Mach

RCS minimă a ţintei [m2]

0,002

0,002

Greutatea rachetei la
lansare [kg]

420

300
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Greutatea componentei de
luptă [kg]
Diametrul rachetei [cm]

50

50

20

20

Lungimea rachetei [m]

6,9

Anvergura cârme [cm]

38

Timp total de armare [s]

8

6

38
8
30335

Durata zborului activ [s]

60665

Probabilitatea de nimicire
cu o rachetă a ţintelor
aerodinamice

>0,95

>0,95

Probabilitatea de nimicire
cu o rachetă a TBM,
SRBM, MRBM

0,9

0,9

O structură de nivel batalion de rachete antiaeriene S-400 Triumf este
formată din cel puţin opt instalaţii de lansare cu 32 de rachete antiaeriene şi
un punct de comandă mobil.
Performanţele cele mai reprezentative ale sistemului de rachete antiaerian S-400 Triumf sunt: distanţa maximă de detectare a ţintelor aeriene este de
600 km, timpul de instalare este de 3 min., altitudinea maximă a ţintelor aeriene este de 30 km, altitudinea minimă a ţintelor aeriene este de 10 km, viteza
de deplasare până la ţintă 4.800 m/s (aprox. 15 Mach).
Sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf a intrat în serviciul Forţelor
Armate Ruse la data 28 aprilie 2007, înlocuind sistemul de rachete antiaerian
S-300. La data de 6 august 2007, primul regiment de rachete antiaerian echipat cu sistemul de rachete antiaerian S-400 Triumf, având în compunere opt
lansatoare cu câte patru rachete antiaeriene fiecare, a intrat în serviciul activ
în apropiere de Moscova, sub denumirea de Regimentul 606 Rachete "Zenith"
mai, 2011
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/ Divizia 9 PVO / Corpul 1 PVO din Comandamentul Special.
În septembrie 2008 erau două sisteme de rachete antiaerian S-400
Triumf în serviciul activ, Planul armatei ruse era de 18 batalioane în serviciu
activ până în anul 2020, care va reprezenta coloana vertebrală a capacităţilor
rachetelor antiaeriene.
În acest moment, pe teritoriul Federaţiei Ruse sunt operative 16 sisteme
de rachete antiaerian S-400 Triumf.
În viitorul apropiat, având la bază sistemul de rachete antiaerian S-400
Triumf, se va concepe noul sistem avansat de apărare antiaeriană, probabil S400 F.
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Plăci stratificate utilizate
la realizarea construcţiilor
militare şi de protecţie
civilă
MAIOR ING. DUMITRU MATAHALă*

Abstract:
From the point of view of resistance structure calculus, the fortification works, compared to other constructions, have a distinct peculiarity namely that the basic stressing loads represents dynamic loads
resulted from their action over the destruction means. Therefore, the
basic load will be the dynamic action under the shape of the resulted
impact of striking those with projectiles and bombs.
The elements of resistance structure behave to the dynamic
actions, as some oscillating systems whose vibration parameters reaching certain values determine loosing stability and even the destruction of resistance elements.
The characterization of the effect which a dynamic action determines over an elastic system is made by the response notion or dynamic response.

*Direcţia Audit Intern a Ministerului Apărării Naţionale
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A structure response to dynamic action depends on, besides the
effective stresses induced to the structure, the materials nature, its
resistance capacity as well as the size and distributions of loads, by its
resistance capacity meaning the totality of elastic and friction forces
that are opposing to the movement of the structure in its entirety.
Cuvinte-cheie: structură de rezistenţă, acţiune dinamică, vibraţii
libere.

Consideraţii generale
Din punct de vedere al calcului structurii de rezistenţă, lucrările de fortificaţii, în comparaţie cu celelalte construcţii, prezintă o particularitate deosebită, şi anume aceea că încărcările de bază care le solicită sunt încărcări dinamice rezultate din acţiunea asupra lor a mijloacelor de distrugere. Ca urmare,
încărcarea de bază va fi acţiunea dinamică sub forma şocului rezultat prin
lovirea acestora cu proiectile şi bombe.
Elementele structurii de rezistenţă se comportă la acţiunile dinamice ca
nişte sisteme oscilante ai căror parametri de vibraţie ajungând la anumite
valori conduc la pierderea stabilităţii şi chiar la distrugerea elementelor de
rezistenţă.
În general, prin acţiunea dinamică se înţelege solicitarea produsă de sarcini care variază rapid în timp şi care contribuie la apariţia forţelor de inerţie.
O forţă dinamică aplicată unei structuri de rezistenţă produce o mişcare de
oscilaţie (vibraţie) asociată cu anumite deformaţii şi tensiuni care variază în
funcţie de timp. Caracterizarea efectului pe care îl produce o acţiune dinamică asupra unui sistem elastic se face prin noţiunea de răspuns sau răspuns
dinamic.
Răspunsul unei structuri la acţiuni dinamice depinde, în afara solicitărilor efective care se transmit structurii, de capacitatea sa de rezistenţă, precum
şi de mărimea şi distribuţia maselor, prin capacitatea de rezistenţă înţelegându-se totalitatea forţelor elastice şi de frecare ce se opun mişcării structurii în
ansamblu.
Acţiunile dinamice în cazul lucrărilor de fortificaţii pot căpăta, în general, valori foarte mari şi sunt de o complexitate deosebită.
În evaluarea răspunsului dinamic trebuie avute în vedere în principal elementele ce caracterizează acţiunea dinamică sub forma unei forţe de excitaţie
P(t) şi caracteristicile sistemului oscilant.
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Funcţia de oscilaţie P(t), în cazul acţiunilor asupra lucrărilor de fortificaţii caracterizează şocul sau impulsul a căror durată de acţiune, în general, este
foarte mică. Practic, sistemul oscilant vibrează după ce forţa P(t) încetează de
a mai acţiona, efectuând oscilaţii libere. Când acţiunea dinamică are o durată
mai mare, funcţia de excitaţie caracterizează vibraţiile forţate sau întreţinute.
Ele se produc în intervalul de timp în care forţa acţionează asupra sistemului.
Sistemul oscilant este un ansamblu material format din masa m, rigiditatea k a suportului elastic de care este ataşată masa şi o caracteristică de amortizare c datorită prezenţei forţelor de frecare interioară.
În studiul vibraţiilor libere ale unei structuri este necesar a se determina
frecvenţele sau pulsaţiile proprii şi variaţia amplitudinii în funcţie de condiţiile iniţiale.
În studiul vibraţiilor forţate interesează evaluarea răspunsului structurii
cu referire concretă la deplasările şi forţele de inerţie care iau naştere ca efect
direct al aplicării dinamice a sarcinilor.
Analiza vibraţiilor libere sau forţate ale structurii de rezistenţă transformată în sistem oscilant se face prin intermediul ecuaţiilor de mişcare care
exprimă deplasările sistemului în funcţie de timp şi permit, în orice moment t
al mişcării determinarea poziţiilor instantanee ale maselor faţă de poziţia de
echilibru static.
Având poziţia structurii astfel determinată, este evident că se pot determina, în afara poziţiei deformate, tensiunile şi deformaţiile specifice din orice
secţiune a sa. Dacă la un moment dat t poziţia structurii poate fi definită
printr-un singur parametru sau o singură coordonată, atunci structura devenită sistem oscilant, are un singur grad de libertate dinamică. Numărul gradelor
de libertate dinamică al unui sistem oscilant este dat de numărul minim de
coordonate independente care pot defini complet poziţia sistemului în orice
moment al mişcării, sau este numărul minim de legături simple necesare pentru a fixa sistemul oscilant în poziţia de repaus.

Mărimi caracteristice
ale mişcării oscilatorii
În cazul unei mişcări oscilatorii simple, deplasarea poate fi exprimată
analitic printr-o funcţie armonică de tipul:
y(t)=y0 sin (ωt+ϕ)

mai, 2011

493

Tehnică militară şi armamente

Variabila y (t) care se măsoară de la poziţia iniţială de echilibru se
numeşte elongaţia vibraţiei, iar valoarea maximă a acesteia, y0, reprezintă
amplitudinea vibraţiei.
Prin ω se notează pulsaţia vibraţiei. Perioada se notează cu T şi reprezintă timpul minim necesar pentru ca o mişcare periodică să se repete identic. Un
ciclu complet corespunde valorii ωt= 3600 .
Practic, în cazul lucrărilor de fortificaţii se presupun cunoscute caracteristicile acţiunii dinamice ale mijloacelor de distrugere şi caracteristicile elastice şi geometrice ale structurii de rezistenţă. Se determină pulsaţia proprie de
vibraţie (ω), săgeata (deplasarea) y(t) şi solicitările în diferite secţiuni ale
structurii. Pe baza solicitărilor astfel determinate şi a altor solicitări care se
însumează cu acestea, se face verificarea de rezistenţă a schemei de calcul
adoptate.
Calculul plăcilor în cazul lucrărilor de apărare are în vedere plăci de grosime medie, la care raportul dintre grosimea (h) şi cea mai mică dintre dimensiunile planului median este cuprins între 1/10 şi 1/3, iar săgeata w este mai
mică în raport cu grosimea. În ceea ce priveşte modul de solicitare, calculul
se referă la acele încercări dinamice care acţionează normal pe placă, acestea
fiind starea de solicitare cea mai frecventă a construcţiilor de apărare.

Calculul lucrărilor
de apărare de tip îngropat
cu planşeu stratificat
În principiu, un planşeu stratificat este alcătuit din minimum următoarele straturi:
– strat de mascare;
– strat rigid (de explozie);
– strat elastic (de distribuţie);
– strat de rezistenţă (portant).
Stratul de mascare se realizează din pământ vegetal, având grosimea
strict necesară pentru creşterea vegetaţiei care să asigure mascarea lucrării.
Poate fi de 0,50-0,80 m.
O grosime mai mare a acestui strat ar contribui la sporirea efectului
exploziei mijloacelor clasice de distrugere.
Stratul rigid are rolul de a nu lăsa bomba să pătrundă aproape de stratul
portant.
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El se dimensionează astfel încât să nu fie străpuns, bomba explodând în
interiorul lui. De aceea el se mai numeşte strat de explozie sau saltea de protecţie.
În funcţie de materialul folosit şi de comportarea lui la încovoiere, stratul de explozie poate fi: cu rigiditate mică sau mare la încovoiere.
Stratul de explozie cu rigiditate mică la încovoiere se poate realiza din
zidărie uscată de piatră, cărămidă, borduri, sau alt material cu caracteristici de
rezistenţă la pătrundere ridicate. Funcţiunea principală a acestui tip de strat
este cea de explozie.
Stratul de explozie cu rigiditate mare la încovoiere se poate realiza din
beton armat monolit, prefabricate de beton sub formă de dale. Acest tip de
strat, pe lângă funcţia de explozie îndeplineşte şi funcţia de repartiţie, în sensul că datorită rigidităţii sale foarte mari, la acţiunea sarcinilor dinamice el nu
se poate înconvia, ci efectuează în întregime o mişcare de translaţie şi sensul
de acţiune al acestora, repartizându-le pe toată suprafaţa sa, ceea ce le diminuează foarte mult.
Stratul elastic conlucrează cu stratul rigid la repartizarea sarcinii dinamice P(t) şi în acelaşi timp absoarbe energia şocului sau exploziei ce se propagă prin el. El este alcătuit din nisip, pietriş.
Stratul portant constituie planşeul propriu-zis şi se calculează ca orice
planşeu obişnuit proiectat la sarcini dinamice. El preia atât greutatea straturilor, cât şi încărcări dinamice.

Calculul la acţiunea
locală a planşeului stratificat
Se face după metodologia generală de calcul, cu unele particularităţi, astfel:
– precizarea elementelor de calcul presupune în plus specificarea caracteristicilor materialului fiecărui strat ce intră în alcătuirea planşeului;
– grosimea de protecţie se determină punând condiţia ca bomba să nu
străpungă stratul rigid, iar raza acţiunii explozive să nu cuprindă şi stratul portant;
– calculul dimensiunii în plan al saltelei de protecţie;
– verificarea la acţiunea radiaţiei penetrante şi la acţiunea termică a
exploziei.
mai, 2011
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Astfel, rezultă două avantaje principale ale planşeelor stratificate comparativ cu planşeele monostrat:
– sarcina dinamică la care se dimensionează scheletul de rezistenţă al
lucrării este mult mai mică, ceea ce conduce la dimensiuni mai mici ale acestuia şi care de regulă se construieşte din material de calitate mai bună;
– tehnologia de realizare a structurii de rezistenţă nu prezintă particularităţi deosebite faţă de cele curente.

Consideraţii privind
alegerea schemei de calcul
În vederea aplicării la acest tip de planşee a metodelor de calcul la oscilaţii deduse în cazul plăcilor simple este necesar să alegem corect schema de
calcul astfel încât distribuţia eforturilor în ea să fie cât mai apropiată de cea
reală care există în construcţie şi, în acelaşi timp, să nu fie excesiv de complicată.
Pentru studiul fenomenului de oscilaţii dăm celor trei straturi rigid, elastic şi portant– denumirea generică de placă stratificată.
Pentru placa stratificată, dificultatea alegerii schemei de calcul constă în
faptul că straturile plăcii sunt alcătuite din materiale diferite, au forme constructive variate şi se comportă diferit la acţiunea sarcinilor dinamice.
Ca urmare, la stabilirea schemei de calcul a plăcii stratificate în ansamblu se va alege corect schema de calcul a fiecărui strat în parte, iar după aceea,
în schema generală de calcul, se va lua în considerare acţiunea reciprocă a
diferitelor straturi.
În mod deosebit, schema de calcul a plăcii stratificate este impusă de
comportarea stratului elastic, de la mijloc.
În compunerea acestui strat intră materiale pulverulente, în special din
pământ de umplutură şi nisip.
În ceea ce priveşte modul cum se comportă stratul de repartiţie şi în funcţie de aceasta, rezultatele unor încercări pe modele făcute planşeelor stratificate la acţiunea generală a exploziei duc la o serie de constatări, dintre care se
impun remarcate două cazuri distincte:
• când stratul elastic este format din material necoeziv;
• când stratul elastic este format din material coeziv.
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În ambele cazuri se consideră că salteaua de protecţie având rigiditate
infinită, sub influenţa impulsului se deplasează în întregime pe verticală, paralelă cu ea însăşi, printr-o translaţie.

Cazul când stratul elastic este
format din material necoeziv
În acest caz stratul elastic se poate asemui cu un număr infinit de resorturi (ri), independente între ele. Fiecare resort se presupune constituit dintr-o
coloană de grosime infinit mică de nisip, care sub impulsul H se tasează independent de coloanele vecine; eforturile de compresiune datorită impulsului şi
deci, tasării, vor fi preluate numai de acele resorturi care se găsesc sub saltea.

Cazul când stratul elastic
este format din material coeziv
În acest caz, între particulele de material există forţe de legătură; stratul
elastic se poate asemui cu un sistem de resorturi legate între ele la partea superioară printr-un fir neextensibil. Această legătură, la comprimarea resorturilor
de sub saltea, atrage cu sine şi comprimarea parţială a resorturilor vecine, astfel că sarcina provocată de impulsul H se repartizează nu numai în limitele
saltelei de protecţie, ci şi dincolo de aceasta.
Presiunea maximă are loc sub salteaua de protecţie, fiind constantă pe
lungimea saltelei respective.
Rezultă că stratul elastic executat dintr-un material coeziv se comportă
mai bine decât cel din material necoeziv.
În condiţiile reale de lucru, sub acţiunea vibraţiilor provocate de impuls,
forţele de legătură dintre particule se distrug şi astfel se revine la primul caz.
În acest mod, pentru stratul de repartiţie şi deci pentru întregul ansamblu,
se alege ca mod de calcul prima schemă, fiind cea mai dezavantajoasă în sensul sarcinilor dinamice primite de stratul de explozie şi transmise planşeului
inferior portant.
Schema de calcul astfel acceptată presupune luarea în considerare numai
a eforturilor de compresiune transmise prin intermediul stratului de distribu-
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ţie deoarece coloanele de nisip schematizate prin resorturi nu pot prelua în
niciun fel eforturile de întindere.
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Calculul
construcţiilor
militare la şoc
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Abstract
The classic means of destructions can action over the defence
works by shock as well as by mechanic work of the energy issued
because of explosive transformation of the active charging. To these
actions are also added: the caloric effect, the biological effect etc.
From the point of view of resistance structure calculus, the fortification works, compared to other constructions, have a distinct peculiarity namely that the basic stressing loads represents dynamic loads
resulted from their action over the destruction means. Therefore, the
basic load will be the dynamic action under the shape of the resulted
impact of striking those with projectiles and bombs.
The elements of resistance structure behave to the dynamic actions, as some oscillating systems whose vibration parameters
reaching certain values determine loosing stability and even the destruction of resistance elements.
The characterization of the effect which a dynamic action determines over an elastic system is made by the response notion or dynamic response.

*Direcţia Audit Intern a Ministerului Apărării Naţionale

mai, 2011

499

Tehnică militară şi armamente
A structure response to dynamic action depends on, besides the
effective stresses induced to the structure, the materials nature, its
resistance capacity as well as the size and distributions of loads, by its
resistance capacity meaning the totality of elastic and friction forces
that are opposing to the movement of the structure in its entirety.
Te dynamic actions, in case of fortification works, generally can reach very high values and very complex.
Cuvinte-cheie: construcţii militare, şoc, fortificaţii.

olicitarea prin şoc se produce atunci când asupra unui corp intervine o variaţie bruscă de viteză. Şocul este urmarea contactului între
corpuri - produs într–un timp foarte scurt, rezultând forţe de contact foarte
mari, greu de evaluat.
În zona de contact dintre corpurile ce se lovesc se produc eforturi unitare locale foarte mari, urmate de regulă de apariţia unor deformaţii permanente. În afară de aceasta, şocul se propagă, cu efect mai redus la toată masa corpului lovit.
Din aceste consideraţii rezultă că, în cazul lucrărilor de fortificaţii, şocul
reprezintă principala formă de acţiune dinamică a proiectilelor şi bombelor
asupra elementelor structurii de rezistenţă.
Calculul la şocul dat de aceste mijloace de distrugere se va referi la o
acţiune locală şi la acţiunea generală.
Mijloacele de distrugere clasice pot acţiona asupra lucrărilor de apărare
prin şoc şi prin lucrul mecanic al energiei degajate în urma transformării
explozive a încărcăturii active. La aceste acţiuni se mai adaugă: efectul caloric, efectul biologic etc.
Se observă însă că unele din efecte apar chiar la contactul dintre mijlocul de distrugere şi obstacol, iar altele se manifestă asupra întregului ansamblu sau a unor părţi ale acestuia.
Această constatare ne permite să grupăm principalele acţiuni – cele date
de şoc şi explozie – în două categorii: acţiune locală, acţiune generală.
Efectele acţiunii locale sunt consecinţe, îndeosebi ale şocului.
În cazul acţiunii asupra mediilor tare omogene, aşa cum sunt elementele
din beton sau metal, efectele acţiunii locale sunt mai evidente.
Aşadar, efectele locale sunt rezultatul acţiunii atât a şocului, cât şi a
exploziei în care poate să predomine unul dintre aceşti factori.

S
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Efectele acţiunii locale, îndeosebi în cazul mediilor rezistente, sunt restrânse, ele depinzând mai mult de caracteristicile mijlocului de distrugere şi
ale materialului din care este alcătuit obstacolul. Din această cauză ele influenţează foarte puţin schema constructivă a construcţiei care reprezintă obstacolul.
Efectele acţiunii generale sunt determinate de asemenea de şocul dat de
mijloacele de distrugere, cu deosebirea că, în acest caz, intervine acţiunea
suprapresiunii din frontul undei de şoc, dată de explozie.
Din deformaţiile acţiunii generale fac parte:
• Încovoierea grinzilor şi plăcilor;
• Flambajul stâlpilor sau coloanelor;
• Tasarea fundaţiilor etc.
Înţelegerea fenomenului de acţiune generală a şocului este uşurată dacă
urmărim comportarea unei plăci de grosime medie, simplu rezemată, supusă
la acţiunea şocului.
În situaţia când la mijlocul deschiderii plăcii cade un proiectil la contact
ia naştere o presiune foarte mare, care se transmite în placă pe toată grosimea
sub formă de unde elastice de deformare ce se propagă cu viteza sunetului,
corespunzător materialului respectiv. Când frontul undei ajunge la partea inferioară a plăcii, la suprafaţa de separaţie dintre cele două medii se produce
fenomenul de reflexie şi refracţie; undele reflectate se întâlnesc cu cele incidente şi din interferenţa lor iau naştere unde rezultante ce pot avea o acţiune
distructivă imensă. Undele se deplasează şi lateral, iar toată porţiunea din
placă parcursă de unde se deformează ca şi cum am avea o placă rezemată pe
margini. După un anumit timp undele parcurg tot materialul, toată placa se
deformează. Pe verticală, undele de deformaţii devin de două sensuri opuse,
dând astfel naştere la vibraţii.
În cazul plăcilor groase, fenomenul este mult mai complex datorită faptului că propagarea undelor de deformaţie în sensul grosimii se va face în timp
egal cu propagarea în sensul dimensiunilor plane; interferenţa undelor incidente cu undele reflectate dă naştere unor unde mai complexe.
În cazul când asupra plăcii acţionează o sarcină distribuită dată de suprapresiunea din frontul undei se şoc exploziei, dacă placa nu ar avea reacţiuni
în reazeme, ea s-ar deplasa printr-o mişcare de translaţie, paralel cu ea însăşi.
Cum însă reacţiunile împiedică translaţia, rezistenţa şi rigiditatea secţiunii de
rezemare fac ca acestea să transmită deformaţiile, treptat, secţiunilor vecine.
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Deci, prin acţiunea generală a şocului şi exploziei înţelegem acele deformaţii şi eforturi care se nasc în elementul de rezistenţă sub acţiunea unei sarcini dinamice care provoacă un proces de oscilaţii stabilizate.
Între acţiunea locală şi acţiunea generală a şocului şi a exploziei există o
dependenţă, în sensul că reducerea secţiunilor ca urmare a acţiunii locale conduce la micşorarea rigidităţii elementelor de rezistenţă, care în acest caz
cedează la efectele mai reduse ale acţiunii generale.
Metodologia de calcul a elementelor prefabricate şi a structurilor de
rezistenţă alcătuite din ele este, în principiu, asemănătoare cu cea folosită pentru calculul lucrărilor de fortificaţie; comparativ cu calculul construcţiilor
obişnuite, prezintă următoarele particularităţi:
• Încărcările principale care solicită lucrările sunt încărcări dinamice. Ca
urmare, încărcarea de bază ce se ia în calcul este încărcarea dinamică sub
forma şocului provocat de lovirea acestora cu bombe, sau sub formă de
impuls distribuit pe suprafaţa structurii;
• La acţiunea şocului se adaugă efectul de rupere a mediului ca urmare a
acţiunii mecanice, dată de energia ce rezultă din explozia bombelor pătrunse
în stratul de protecţie;
• Acţiunile dinamice pot avea valori foarte mari.
Caracterul aleatoriu al încărcărilor impune ca la proiectarea şi realizarea
lucrărilor să se acorde grijă deosebită măsurilor constructive de ansamblu
pentru a feri, pe cât posibil, structura de rezistenţă împotriva acţiunii directe a
mijloacelor de distrugere.
Trebuie ca impactul şi explozia să se producă cât mai departe de structura de rezistenţă. Aceasta se poate realiza cu ajutorul straturilor de protecţie de
diferite tipuri: monostrat, multistrat, sau strat natural în cazul construcţiilor
subterane de tip galerie.
Ordinea de calcul a lucrărilor de apărare este în funcţie de mai mulţi
factori, dintre care cei mai importanţi sunt tipul lucrării şi ipoteza de încărcare stabilită.
La modul cel mai general pentru toate categoriile de lucrări de apărare,
ordinea de calcul poate fi apreciată ca fiind următoarea:
• precizarea datelor de calcul;
• determinarea sau precizarea elementelor de calcul din punctul de contact al bombei;
• calculul grosimii de protecţie la acţiunea locală a bombelor;
• verificarea straturilor de protecţie;
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• calculul la acţiunea termică;
• calculul la acţiunea generală;
• dimensionarea în plan a saltelei de protecţie.
Grosimea de protecţie în medii obişnuite este dată de adâncimea de
pătrundere a proiectilului în strat şi de mărimea razei acţiunii explozive.

Grosimea de protecţie
a elementelor de construcţie
de tip multistrat
În grosimea de protecţie pot fi incluse:
• straturi din materiale solide;
• straturi solide, intercalate cu straturi de aer;
• straturi solide, acoperite cu straturi de apă.
• grosimile de protecţie din straturi de materiale solide
• grosimea de protecţie Hpr =hpn+Ri,n– s, unde:
* hpn– adâncimea de pătrundere a proiectilului;
* Ri,n– raza acţiunii explozive.
În cazul construcţiilor supraterane, bombele venind în contact direct cu
elementele structurii de rezistenţă determină o acţiune generală a şocului,
exploziei sau acţiunea concomitentă a acestor două efecte.

Acţiunea şocului
Elementul de rezistenţă fiind lovit, intră în vibraţie, dând naştere la
săgeţi. Concomitent cu oscilaţiile sistemului are loc pătrunderea proiectilului,
elementul comportându-se ca un sistem oscilant cu vibraţii forţate şi cu amortizare.
Calculul încărcării statice echivalente la acţiunea şocului, qs, se face cu
relaţiile:
• qs=2S sin ωtp
•A
• tp= timpul de pătrundere a proiectilului în elementul de rezistenţă
• ω= pulsaţia proprie de vibraţie a elementului de rezistenţă
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• S= presiunea asupra elementului de rezistenţă pe care o dezvoltă proiectilul în timpul pătrunderii sale.

Calculul lucrărilor
de apărare de tip îngropat
cu planşeu stratificat
În principiu, un planşeu stratificat este alcătuit din minimum următoarele straturi:
• strat de mascare;
• strat rigid (de explozie);
• strat elastic (de distribuţie);
• strat de rezistenţă (portant).
Stratul de mascare se realizează din pământ vegetal, având grosimea
strict necesară pentru creşterea vegetaţiei care să asigure mascarea lucrării.
Poate fi de 0,50– 0,80 m.
O grosime mai mare a acestui strat ar contribui la sporirea efectului
exploziei mijloacelor clasice de distrugere.
Stratul rigid are rolul de a nu lăsa bomba să pătrundă aproape de stratul
portant.
El se dimensionează astfel încât să nu fie străpuns, bomba explodând în
interiorul lui. De aceea el se mai numeşte strat de explozie sau saltea de protecţie.
În funcţie de materialul folosit şi de comportarea lui la încovoiere, stratul de explozie poate fi: cu rigiditate mică sau mare la încovoiere.
Stratul de explozie cu rigiditate mică la încovoiere se poate realiza din
zidărie uscată de piatră, cărămidă, borduri, sau alt material cu caracteristici de
rezistenţă la pătrundere ridicate. Funcţiunea principală a acestui tip de strat
este cea de explozie.
Stratul de explozie cu rigiditate mare la încovoiere se poate realiza din
beton armat monolit, prefabricate de beton sub formă de dale. Acest tip de
strat, pe lângă funcţia de explozie, îndeplineşte şi funcţia de repartiţie, în sensul că datorită rigidităţii sale foarte mari, la acţiunea sarcinilor dinamice el nu
se poate încovoaia, ci efectuează în întregime o mişcare de translaţie şi sensul
de acţiune al acestora, repartizându–le pe toată suprafaţa sa, ceea ce le dimi-
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nuează foarte mult.
Stratul elastic conlucrează cu stratul rigid la repartizarea sarcinii dinamice P(t) şi în acelaşi timp absoarbe energia şocului sau exploziei ce se propagă prin el. El este alcătuit din nisip, pietriş.
Stratul portant constituie planşeul propriu–zis şi se calculează ca orice
planşeu obişnuit proiectat la sarcini dinamice. El preia atât greutatea straturilor, cât şi încărcări dinamice.

Calculul la acţiunea
locală a planşeului stratificat
Se face după metodologia generală de calcul, cu unele particularităţi, astfel:
– precizarea elementelor de calcul presupune în plus specificarea caracteristicilor materialului fiecărui strat ce intră în alcătuirea planşeului;
– grosimea de protecţie se determină punând condiţia ca bomba să nu
străpungă stratul rigid, iar raza acţiunii explozive să nu cuprindă şi stratul portant.

Calculul dimensiunii
în plan al saltelei de protecţie
Verificarea la acţiunea radiaţiei penetrante şi la acţiunea termică a exploziei.
Astfel, rezultă două avantaje principale ale planşeelor stratificate comparativ cu planşeele monostrat:
– sarcina dinamică la care se dimensionează scheletul de rezistenţă al
lucrării este mult mai mică, ceea ce conduce la dimensiuni mai mici ale acestuia, şi care de regulă se construieşte din material de calitate mai bună;
– tehnologia de realizare a structurii de rezistenţă nu prezintă particularităţi deosebite faţă de cele curente.
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Consideraţii privind
alegerea schemei de calcul
În vederea aplicării la acest tip de planşee a metodelor de calcul la oscilaţii deduse în cazul plăcilor simple este necesar să alegem corect schema de calcul, astfel încât distribuţia eforturilor în ea să fie cât mai apropiată de cea reală
care există în construcţie şi, în acelaşi timp, să nu fie excesiv de complicată.
Pentru studiul fenomenului de oscilaţii dăm celor trei straturi rigid, elastic şi portant – denumirea generică de placă stratificată.
Pentru placa stratificată, dificultatea alegerii schemei de calcul constă în
faptul că straturile plăcii sunt alcătuite din materiale diferite, au forme constructive variate şi se comportă diferit la acţiunea sarcinilor dinamice.
Ca urmare, la stabilirea schemei de calcul a plăcii stratificate în ansamblu se va alege corect schema de calcul a fiecărui strat în parte, iar după aceea,
în schema generală de calcul, se va lua în considerare acţiunea reciprocă a
diferitelor straturi.
În mod deosebit, schema de calcul a plăcii stratificate este impusă de
comportarea stratului elastic, de la mijloc.
În compunerea acestui strat intră materiale pulverulente, în special din
pământ de umplutură şi nisip.
În ceea ce priveşte modul cum se comportă stratul de repartiţie şi în funcţie de aceasta, rezultatele unor încercări pe modele făcute planşeelor stratificate la acţiunea generală a exploziei duc la o serie de constatări, dintre care se
impun remarcate două cazuri distincte:
• când stratul elastic este format din material necoeziv;
• când stratul elastic este format din material coeziv.
În ambele cazuri se consideră că salteaua de protecţie având rigiditate
infinită, sub influenţa impulsului se deplasează în întregime pe verticală, paralelă cu ea însăşi, printr–o translaţie.

Cazul când stratul elastic este
format din material necoeziv
În acest caz stratul elastic se poate asemui cu un număr infinit de resorturi (ri), independente între ele. Fiecare resort se presupune constituit dintr–o
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coloană de grosime infinit mică de nisip, care sub impulsul H se tasează independent de coloanele vecine; eforturile de compresiune, datorită impulsului şi
deci tasării, vor fi preluate numai de acele resorturi care se găsesc sub saltea.

Cazul când stratul elastic este
format din material coeziv
În acest caz, între particulele de material există forţe de legătură; stratul
elastic se poate asemui cu un sistem de resorturi legate între ele la partea superioară printr–un fir neextensibil. Această legătură, la comprimarea resorturilor
de sub saltea, atrage cu sine şi comprimarea parţială a resorturilor vecine, astfel că sarcina provocată de impulsul H se repartizează nu numai în limitele
saltelei de protecţie, ci şi dincolo de aceasta.
Presiunea maximă are loc sub salteaua de protecţie, fiind constantă pe
lungimea saltelei respective.
Rezultă că stratul elastic executat dintr–un material coeziv se comportă
mai bine decât cel din material necoeziv.
În condiţiile reale de lucru, sub acţiunea vibraţiilor provocate de impuls,
forţele de legătură dintre particule se distrug şi astfel se revine la primul caz.
În acest mod, pentru stratul de repartiţie şi deci pentru întregul ansamblu,
se alege ca mod de calcul prima schemă, fiind cea mai dezavantajoasă în sensul sarcinilor dinamice primite de stratul de explozie şi transmise planşeului
inferior portant.
Schema de calcul astfel acceptată presupune luarea în considerare numai
a eforturilor de compresiune transmise prin intermediul stratului de distribuţie, deoarece coloanele de nisip schematizate prin resorturi nu pot prelua în
niciun fel eforturile de întindere.
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Principalele metode
de monitorizare
şi investigare
a construcţiilor
LOCOTENENT-COLONEL ING. FăNEL IORGA*

Abstract
The buildings within the Ministry of National Defence comprise
various resistance structures. Up to present, the constructions which
are part of the Ministry of National Defence patrimony have been
monitored and investigated, in order to establish time resistance (especially in case of building affected by earthquakes or those which have
an increase level of degradation). The qualitative and quantitative
assessments of the buildings under expertise have been carried out
based on the regulations stipulated in the Normative P100-3/2008,
which became effective in 2010.
Taking this expertise into consideration we may accomplish a
synthesis of the general results and conclusions.
Cuvinte-cheie: monitorizare, investigare, reabilitare, structuri de
rezistenţă.

onstrucţiile din Ministerul Apărării Naţionale au structuri de rezistenţă foarte diverse. Până în prezent s-a efectuat monitorizarea şi
investigarea construcţiilor aflate în patrimoniu Ministerului Apărării

C

* Centrul 21 Cartiruire Trupe şi Administrare Cazărmi Bucureşti.
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Naţionale din punct de vedere al urmăririi comportării în timp (mai ales a clădirilor avariate de cutremure sau a celor aflate într-o stare avansată de degradare). Evaluările calitative şi cantitative a construcţiilor expertizate au fost
efectuate în baza prevederilor conţinute în Normativul P100-3/2008, intrat în
vigoare începând cu anul 2010. Având în vedere aceste expertize, pentru clădiri din diverse grupe tipologice, consider că se poate realiza o sinteză a rezultatelor obţinute şi emiterea unor concluzii cu caracter de generalitate.
În luna ianuarie 2011, la Academia Tehnică Militară am susţinut, public,
teza de doctorat cu tema „Investigarea, monitorizarea şi reabilitarea construcţiilor din Ministerul Apărării Naţionale”.
Scopul principal al tezei l-a constituit prezentarea principalelor metode
de monitorizare şi investigare a construcţiilor, cu diferite destinaţii, realizate
în perioada 1884-1989 şi aflate în administrarea Statului Major al Forţelor
Terestre.
Construcţiile din Ministerul Apărării Naţionale au structuri de rezistenţă
foarte diverse: pereţi portanţi din zidărie simplă sau confinată, de cărămidă
presată (plină ori cu goluri) şi mortar de var sau combinat cu ciment (cu sau
fără centuri); structuri în cadre cu stâlpi şi grinzi, sau din pereţi structurali şi
planşee din beton armat (monolit sau prefabricat); din lemn sau oţel, cu acoperiş din şarpantă sau tip terasă, având regimul de înălţime relativ redus.
Teza de doctorat a fost elaborată în perioada anilor 2006-2010, când
autorul – lucrând la Centrul 21 Cartiruire Trupe şi Administrare Cazărmi din
Bucureşti, care administrează un număr important de cazărmi a Statului Major
al Forţelor Terestre – a avut posibilitatea de a cunoaşte efectiv clădirile şi
cazărmile respective.
Teza de doctorat este de interes major pentru Ministerul Apărării
Naţionale şi de actualitate, deoarece sunt necesare, în continuare, monitorizarea, investigarea şi reabilitarea construcţiilor existente, aflate în folosinţă întro stare avansată de uzură fizico-chimică, sau afectate de cutremure şi care,
prin consolidare şi reparaţii capitale, pot fi utilizate în vederea desfăşurării
activităţilor în condiţii normale de exploatare.
Până în prezent s-a efectuat monitorizarea şi investigarea construcţiilor
din patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale din punct de vedere al urmăririi comportării în timp (mai ales a clădirilor avariate de cutremure sau a celor
aflate într-o stare avansată de degradare), cu toate că s-au constatat unele
neajunsuri privind: lipsa unor cărţi tehnice a construcţiilor, nu tot personalul
tehnic de specialitate este atestat /autorizat pentru efectuarea acestor categorii
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de lucrări, insuficienţa fondurilor necesare pentru procurarea aparaturii de
monitorizare şi investigare.
Pereţii din zidărie portantă aferenţi clădirilor executate până în cursul
anului 1963, an în care a fost editată în România prima Normă tehnică cu privire la protecţia antiseismică a clădirilor (P13-63), au fost realizaţi în cea mai
mare parte din cărămidă plină presată sau cu goluri, fără să se prevadă armături în asize şi fără a fi înrămaţi cu stâlpişori şi grinzi/centuri din beton armat.
Evaluările calitative şi cantitative a construcţiilor expertizate şi abordate
în teza de doctorat au fost efectuate în baza prevederilor conţinute în
Normativul P100-3/2008, intrat în vigoare începând cu anul 2010.
Astfel, în conformitate cu recomandările din P100-3/2008, pentru clădirile expertizate s-a determinat gradul nominal/efectiv de asigurare structurală
seismică (R3) şi s-a efectuat încadrarea în clasa de risc seismic (Rs). De menţionat că noul Cod de protecţie antiseismică (indicativ P100-1/2006) se referă numai la construcţiile de clădiri care urmează a fi proiectate şi executate
începând cu 2006.
În reglementările tehnice, clădirile cu diferite destinaţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt încadrate de regulă în clasa III de
importanţă şi mai rar în clasa II şi I. În această situaţie, factorii de importanţă
care intervin în definirea forţelor seismice au valori unitare, respectiv supraunitare.
S-au analizat un număr de 20 clădiri cu destinaţii de bază şi structuri diferite realizate în perioada 1884-1989, din administrarea Statului
Major al Forţelor Terestre.
Pe baza dosarelor tehnice şi a expertizelor efectuate la care a colaborat şi
autorul tezei s-au sistematizat aspectele tehnice comune ale construcţiilor, sistemele structurale folosite, clasele materialelor utilizate, degradările şi avariile existente, materializate prin relevee foto, clasele de risc seismic în care clădirile au fost încadrate, precum şi verificarea siguranţei gravitaţionale.
Majoritatea clădirilor investigate, proiectate şi executate în concept gravitaţional, se află într-o stare avansată de degradare, cu toate măsurile preconizate în vederea reabilitării structurilor de rezistenţă.
S-a analizat şi interpretat evaluarea capacităţii de rezistenţă la fiecare
clădire, nivelul de protecţie antiseismică în conformitate cu noul cod P1003/2008, prin gradul de asigurare structurală seismică R3, precum şi eficienţa măsurilor minimale şi maximale propuse, în concordanţă cu noul cod
seismic.
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De asemenea, s-au aprofundat particularităţile aferente clădirilor cu destinaţii diferite din unităţile militare şi conformarea specifică a sistemului de
rezistenţă, în cazul încărcărilor gravitaţionale şi a acţiunilor seismice.
Având în vedere vechimea majorităţii clădirilor investigate (unele au
depăşit durata normală de funcţionare fără a se interveni cu lucrări de consolidare sau reparaţii capitale), regimul redus de înălţime şi necesitatea folosirii
acestora conform destinaţiei (aflat în patrimoniul unităţii militare respective),
se consideră oportun ca aceste clădiri să fie consolidate şi reparate capital.
În cazul în care costurile pentru efectuarea consolidărilor şi reparaţiilor
capitale depăşesc costurile unei investiţii noi, în soluţia de intervenţie maximală sunt prevăzute şi soluţii de demolare, deoarece se pot construi clădiri
moderne cu materiale actuale şi dotate cu echipamente performante.

Concluzii:
1. Se poate constata că din cele 20 de studii de caz alese:
• cinci fac parte din grupa tipologică a clădirilor antebelice;
• patru fac parte din grupa tipologică a clădirilor interbelice;
• trei fac parte din grupa tipologică a clădirilor pre-cod;
• unul face parte din grupa tipologică a clădirilor P13-63;
• patru fac parte din grupa tipologică a clădirilor P13-71;
• două fac parte din grupa tipologică a clădirilor P100-78;
• unul face parte din grupa tipologică a clădirilor P100-82.
2. Nu toate cazurile sunt reprezentative, alegerea fiind făcută astfel încât
au fost cuprinse principalele clădiri cu destinaţii de bază în cadrul unei unităţi
militare şi din zone de amplasare diferite. Unele dintre clădiri sunt situate în
zone seismice de intensitate redusă, iar altele prezintă deficienţe de conformare/proiectare.
3. Având în vedere că în ultimii ani în cadrul MApN s-au realizat foarte
multe expertize, pentru clădiri din diverse grupe tipologice, consider că se
poate realiza o sinteză a rezultatelor obţinute şi emiterea unor concluzii cu
caracter de generalitate.
» continuare în pagina 518 »
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4. Pentru clădirile cu destinaţie militară nu există o precizare foarte clară
a clasei de importanţă în care pot să fie încadrate şi de aceea I poate fi considerat cu valori cuprinse între 0,80-1,40 sporul adus la forţele seismice şi mai
departe la drifturi şi eforturi secţionale fiind semnificative, creşterea de la o
clasă de importanţă la alta fiind de câte 20%. Dacă nu se pot face adăugiri la
P 100, este necesară realizarea unei clasificări interne, proprii MApN.
5. La clădirile din grupa tipologică antebelică, la care nu există elemente de beton armat, în funcţie de zona seismică şi dacă clădirea este sau nu
monument (istoric sau de arhitectură) având în vedere că au peste 100 de ani
vechime, se propune demolarea şi refacerea în soluţii moderne, structurale şi
funcţionale.
6. Clădirile din grupa tipologică interbelică suferă de lipsa de capacitate
de rezistenţă, ductilitate, rigiditate şi de aceea trebuie luate măsuri de punere
în siguranţă.
7. Clădirile din grupele tipologice de tip P 13 (din 1963 sau 1971) sunt
susceptibile de a avea deficienţe de conformare/comportare deoarece au fost
proiectate la coeficienţi seismici de bază, de cod, cu mult inferioare cerinţelor
actuale.
8. Clădirile din grupele tipologice P 100 (din 1978, 1982, 1992) sunt în
general bine conformate şi oferă capacităţi superioare cerinţelor minimale.
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Topografia – o bază a
mişcărilor armatei
MAISTRU MILITAR CLASA A V-A CLAUDIA MARIN*

Abstract
Military branches represent a diversity which integrates the
image and the role of armed forces. Each branch is equally important
in accomplishing the main objective, with the help of each constitutive
element, becoming different, interesting, difficult and beautiful.
Even the military branches have various aims, they contain common items. Such an example is topography, a peculiar speciality which
shares items with land artillery, air defence artillery, engineering, and
infantry.
Cuvinte-cheie: fotogramă, geodezie, GPS, hartă, hartă
vectorială, topografie.

opografia militară face parte din topografia generală şi are ca obiect
metodele de studiere a terenului, de folosire a hărţilor şi fotogramelor, executarea de măsurători în teren şi întocmirea unor schiţe ale terenului în
scopul organizării, planificării şi conducerii acţiunilor de luptă ale trupelor.
Pentru majoritatea militarilor topografia înseamnă hartă. O bază a mişcărilor armatei. Harta este acel element ce uneşte mai multe specialităţi militare şi stă la baza acţiunilor militare prin posibilitatea orientării în teren, luarea

T

* Batalionul 500 Sprijin, Bucureşti
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deciziilor de luptă, cercetarea şi analiza situaţiilor armate. Privind în istoria
armatei României, în al Doilea Război Mondial s-au folosit peste cinci miliarde foi de hartă. În lipsa hărţilor, în situaţii de urgenţă şi de schimbare tactică,
s-au utilizat fotograme aeriene şi terestre. Fotograma, împreună cu celelalte
sisteme de cercetare, redă multiple informaţii care asigură calitatea ridicată a
datelor necesare conducerii trupelor.
Rolul important şi rezultatul cercetării prin fotografiere aeriană sau terestră sunt definite foarte bine, mai ales în Al Doilea Război Mondial, prin uzitarea planurilor directoare actualizate zilnic pe baza fotogramelor aeriene în
cursul pregătirii ofensivei de la Nămoloasa şi în timpul Bătăliei de la
Mărăşeşti. Actualizarea foilor de hartă cu ajutorul fotogramelor aeriene a
determinat comandaţii trupelor să ia deciziile corespunzătoare, având în vedere schimbările în dispozitivul inamicului.
Un exemplu pentru utilizarea fotogramelor ca sistem de cercetare l-au
constituit cele peste 20 de misiuni de fotografiere ale aviaţiei de cercetare din
zona de conflicte Turda-Cluj. Astfel, au fost identificate poziţia aviaţiei inamice pe aerodromuri, sistemul de apărare inamic, concentrările şi mişcările de
trupe, efectele acţiunilor proprii.
Revenind la prezent, trebuie luată în vedere evoluţia domeniului de culegere de date ale terenului, ale unei situaţii, aceasta realizându-se prin diferite
metode: cu ajutorul foilor de hartă actualizate, hărţilor digitale cu atribute,
fotograme aeriene, sistemul de sateliţi.
Toate aceste produse finale ce oferă informaţia sunt realizate cu ajutorul
topografilor militari. După cum afirma în anul 2005 locotenent-colonelul
Florentin Năstase, şeful Observatorului Astronomic Militar Bucureşti din
subordinea Direcţiei Topografice Militare: ”Toate hărţile au o bază matematică. Informaţiile riguroase, pe care le conţin acestea, au plecat de la acest
observator. Aici s-au realizat reţelele astronomo-geodezice, gravimetrice şi de
magnetism”.
În timp, acest obiectiv militar s-a dezvoltat, având scopul de a participa
la realizarea hărţilor militare conform standardelor NATO, şi anume harta
vectorială a României la diferite scări. În prezent, harta vectorială a României
la scara 1:50 000 este finalizată.
Dezvoltarea Observatorului Astronomic Militar a constat în proiectarea
şi executarea reţelelor GPS naţionale, astfel că s-a putut realiza colaborarea cu
geodezii militari şi civili din Marea Britanie şi SUA. Din anul 1999 funcţionează o staţie permanentă GPS, pe baza căreia se realizează, împreună cu
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măsurătorile topogeodezice, orice hartă, indiferent dacă va fi de folosire civilă sau militară.
Pe lângă această misiune de monitorizare continuă, Observatorul
Astronomic Militar intervine, prin topografii militari, în situaţii în care sunt
necesare măsurătorile la teren. Astfel, topografia este folosită atât în acţiunile
militare, cât şi în acţiuni de tip logistic precum inventarierea terenurilor armatei prin măsurarea lor precisă, trasarea de limite şi tot ce presupune redarea în
plan a suprafeţei terenului.
Având în vedere evoluţia tehnologiei, sistemul GPS este ultima inovaţie
în acest domeniu, dar totuşi harta rămâne elementul primar de raportare, deoarece deşi GPS-ul poate determina un punct necunoscut, o locaţie fără coordonate, determinarea respectivă va trebui poziţionată într-un sistem de referinţă
cu acelaşi sistem de coordonate.
În sistemul civil, tehnica din acest domeniu este diversificată, în funcţie
de necesităţi. Astfel că ruleta a fost înlocuită de distomat sau telemetru, teodolitul alternează cu staţiile totale şi chiar cu scanerul laser 3D, care poate
captura date la o rată de până la 1 milion de puncte pe secundă în domeniul
de vedere de 360° × 305°. Unghiul mare de vedere, cât şi aparatura performantă utilizată (scaner laser 3D, staţii totale, GPS) permit materializarea unui
număr foarte mare de puncte, cu o densitate mare ce cuprinde foarte multe
puncte cu coordonate cunoscute. Această tehnologie a revoluţionat sfera specialiştilor în topografie, astfel măsurătorile pot fi realizate rapid, în detaliu, şi
fără a mai fi nevoie de întoarcere în zonă pentru măsurarea altor detalii, acestea fiind deja preluate în totalitate.
În ceea ce priveşte sistemul militar, colonelul ing. Marin Alniţei, şeful
Direcţiei Topografice Militare, face referire într-o publicaţie la un sistem bine
proiectat şi construit, ce uneşte elemente înalte ale tehnologiei „din domeniile topografiei, cartografiei şi geodeziei-geospaţial (Mapping, Charting and
Geodesy) şi Imagery Intelligence (IMINT)”, toate acestea construind
Geospatial Intelligence – GEOINT.
”GEOINT reprezintă una din bazele actului de decizie la toate nivelurile
– strategic, operaţional şi tactic, exprimând, totodată, şi o capabilitate critică
de înţelegere a lumii care ne înconjoară”.
Acest sistem de înaltă clasă tehnologică, nu numai că oferă informaţii
superioare celor ce odată le citeam pe hartă sau informaţii transmise prin diferite surse fizice sau virtuale, acum militarul poate avea la dispoziţie numeroase linii de informare:
mai, 2011
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– informaţii provenite de la surse umane (HUMINT);
– informaţii extrase din fotografii, din imaginile radar, termice, multispectrale, infraroşu, electro-optice (IMINT);
– informaţii provenite din comunicaţii şi noncomunicaţii (SIGINT);
– informaţii preţioase despre tehnica, tactica, aparatura adversarului primite prin vizualizarea lor pe imagini şi prin interpretarea elementelor exterioare (MASINT);
– informaţii extrase din surse publice precum Internet, mass-media
(OSINT);
– informaţii obţinute prin menţinerea operaţiunilor de cooperare
(COLINT).
Având în vedere aplicaţiile topografiei, se poate afirma că acest domeniu
se regăseşte atât în sistemul civil, cât şi cel militar. Astfel, dezvoltarea lui a
luat amploare, deoarece au existat şi încă există condiţiile acţiunilor militare
şi civile ce impun anumite standarde, evoluţii şi elemente noi.
În concluzie, această specialitate militară vine în sprijinul armatei prin
activitatea amplă a topogeodezilor, prin tehnologia avansată de măsurare şi
localizare, toate acestea îndeplinind o parte a obiectivului central al unei
lupte.
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Instrumente şi sisteme
informatice utilizate
pentru managementul
informaţiilor
în domeniul logistic
CAMELIA-MARCELA MOCANU*

Abstract
Given the increasingly active participation of our country to the
framework developed in multinational operations and the need to
obtain a more complete radiography of the activities of logistics structures, deployed in various theatres of operations, we believe that at the
level of the Romanian army would have to operate a logistics information system that can provide effective on getting an image over the
capabilities (resources, technique, equipment, stocks of materials, personnel etc.) referred to the disposal of these units (subunits) at any
time. Once functional, such an informational system would provide
information transmission, storage, analysis, dissemination and use of
logistics, in both directions and, with certainty, reducing response time
to incoming requests from the combatant forces, decreased logistical
footprint of specialized structures, such as an efficient and effective
logistical support, in any conditions.
Cuvinte-cheie: sisteme informatice logistice, interoperabilitate.
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a momentul actual, în cadrul NATO, vectorul pentru transmiterea
informaţiilor şi a operaţiilor conduse de către Alianţă este reprezentat de către pachetul informatic numit Serviciul Zonelor Funcţionale
Logistice/ Logistic Functional Area Service - LOGFAS. Acesta cuprinde Baza
de Date Logistice/ Logistic Database - LOGBASE, Sistemul Aliat privind
Mişcarea şi Dislocarea/ Allied Deployment and Movement System - ADAMS,
Sistemul Software pentru Optimizarea Resurselor în Comandamentele
Aliate/Allied Command Resource Optimisation Software System - ACROSS,
Executarea unei Vizibilităţi Eficiente/ Effective Visible Execution - EVE şi
Sistemul de Raportare Logistică/Logistic Reporting System – LOGREP.
Pentru îndeplinirea rolului său atât în ceea ce priveşte sprijinirea statelor
şi organismelor NATO, cât şi în susţinerea operaţiilor conduse de NATO,
NAMSA are un pachet informatic, care include programe care generează baze
de date privind stocurile de materiale, serviciile oferite de agenţie, precum şi
posibile surse de aprovizionare identificate de către aceasta, pe piaţă. În acest
sens, procesul generării de noi tipuri de software, precum şi de modernizare a
pachetelor existente este un fenomen continuu în cadrul NATO.
La nivelul MApN există o serie de sisteme informatice logistice care, din
păcate, nu sunt integrate şi nu asigură interoperabilitatea, măcar cu toate celelalte subsisteme ale SISAM. În acelaşi timp, acest aspect conduce la lipsa de
vizibilitate asupra resurselor, datorită următoarelor limitări:
– inexistenţa unui sistem informatic integrat specific domeniului logistic;
– utilizarea unor aplicaţii informatice izolate, insuficient dezvoltate şi
realizate în medii care nu asigură schimbul de date;
– lipsa de vizibilitate sau acces limitat la resurse pentru utilizatorii de la
toate eşaloanele;
– imposibilitatea de a obţine o imagine globală asupra resurselor.
Pentru a fi în măsură să asigure sprijinul logistic adecvat al forţelor luptătoare, logistica trebuie să dispună de structuri interoperabile, capabile să
realizeze o adaptare modulară rapidă, care să contribuie la optimizarea operaţiilor întrunite, în perspectiva participării la acţiuni comune cu armatele ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice. Pe lângă aceste cerinţe de capabilitate, logistica trebuie să dispună şi de un sistem informatic viabil, eficient şi eficace, indiferent de condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii, pe deplin integrat cu sistemul de comandă şi control al structurilor acţionale.

L
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Pentru îndeplinirea acestor obiective, comandanţii de la aceste eşaloane
trebuie să dispună de capacitatea de a-şi exercita în mod efectiv comanda şi
controlul, capabilitate care se realizează prin intermediul sistemelor integrate
de comunicaţii şi informatică.
Sistemele Integrate de Comunicaţii şi Informatică reprezintă „... ansambluri structurate şi integrate de resurse umane, mijloace, echipamente, proceduri, programe şi servicii (facilităţi), destinate culegerii, prelucrării, transmiterii şi stocării datelor pentru analiza, producerea şi reprezentarea informaţiilor, utilizate în procesul de comandă-control”.
Sistemele Integrate de Comunicaţii şi Informatică (SICI) moderne dispun, de regulă, de următoarea structură:
– centre de comunicaţii şi informatică al punctelor de comandă care au
rolul de a realiza suportul tehnic pentru punctele de comandă. Aceste centre
sunt constituite dintr-un număr de autospeciale care îndeplinesc roluri specifice arhitecturii de comunicaţii şi informatică;
– sisteme de comunicaţii şi informatică ale structurilor componente, care
au rolul de a furniza capabilităţi de transfer al informaţiilor de voce şi date
pentru elementele structurilor componente (companii, grupe, subunităţi de
cercetare, protecţie NBC, transport etc.). În funcţie de rolul şi tipul forţelor,
acestea vor fi dotate cu sisteme mobile, portabile sau instalate la bordul vehiculelor, care permit realizarea funcţiilor de comandă şi control specifice.
Sistemele Integrate de Comunicaţii şi Informatică trebuie să asigure
crearea imaginii comune asupra câmpului de luptă (Common Operational
Pictures/COP), în timp real şi pe întreg lanţul de comandă, de la nivel batalion până la grupă.
Această capabilitate creează potenţialul pentru îmbunătăţirea eficienţei
comenzii şi controlului forţelor. Reducerea forţelor, din punct de vedere cantitativ, poate fi compensată de superioritatea informaţională – abilitatea de a
avea o imagine cuprinzătoare asupra forţelor proprii şi inamice, precum şi
asupra mediului în care se luptă, cu posibilitatea de a interzice aceeaşi capabilitate din partea inamicului.
Limitele actualelor sisteme de comunicaţii şi informatică sunt următoarele:
– imposibilitatea transmiterii oportune a unor volume mari de informaţii;
– întârzieri mari în efectuarea traficului de informaţii datorită mijloacelor de comutare manuale, numărului mic de canale de legătură;
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– aglomerarea benzilor de frecvenţe utilizate;
– nu prezintă suficientă mobilitate, flexibilitate şi capacitate de a-şi
modifica structura în funcţie de situaţiile rapid schimbătoare de pe câmpul de
luptă;
– se instalează cu un consum mare de timp şi resurse umane;
– nu se asigură integrarea şi fuziunea tuturor categoriilor de informaţii pe
timpul analizei situaţiei;
– nu asigură rutarea informaţiei şi capabilităţi de integrare în reţele;
– nu permit exercitarea conducerii în timp real;
– nu permit colectarea şi prelucrarea automată a datelor, elaborarea dispoziţiilor de luptă şi transmiterea acestora la subordonaţi;
– echipamentele actuale nu permit îmbunătăţirea performanţelor proprii
în conformitate cu evoluţia tehnologică rapidă;
– inexistenţa sistemelor de protecţie a gestionării şi transmiterii de date;
– neutilizarea mesajelor standardizate, a informaţiilor sub formă grafică.
Sistemele integrate de comuncaţii şi informatică trebuie să fie capabile
să răspundă întregului spectru de medii şi scenarii operaţionale ale prezentului şi viitorului, să poată fi integrate în sistemele ierarhice din care fac parte
sau pe care le sprijină logistic (brigadă, divizie), să fie interoperabile cu sistemele similare din armatele membre NATO, să posede interfaţare optimă cu
Reţeaua Militară Naţională de Comunicaţii (RMNC) şi să poată utiliza, la
nevoie, facilităţile sistemului naţional de telecomunicaţii.
Sistemele integrate de comunicaţii şi informatică destinate logisticii trebuie să asigure îndeplinirea misiunilor structurilor de logistică:
– hrănirea şi echiparea efectivelor;
– asigurarea cu carburanţi-lubrifianţi;
– organizarea, planificarea şi executarea transporturilor;
– completarea stocurilor de produse, tehnică şi materiale, pe măsura consumului sau distrugerii acestora de către inamic;
– mentenanţa tehnicii şi echipamentelor militare;
– prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor, acordarea sprijinului medical,
evacuarea răniţilor şi bolnavilor, spitalizarea, tratarea şi recuperarea acestora;
– asigurarea viabilităţii căilor de comunicaţie;
– cartiruirea trupelor;
– strângerea şi evacuarea capturilor de război;
– hrănirea, echiparea, îmbăierea, cazarea, acordarea asistenţei medicale
şi a indemnizaţiei de muncă prizonierilor de război;
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– asigurarea acţiunilor şi protecţia structurilor de logistică.
Proiecţia şi realizarea sistemelor informatice logistice trebuie să urmărească stabilirea unor arhitecturi deschise, distribuite, sigure, viabile, care vor
folosi pe cât posibil produse comerciale, respectând strâns următoarele principii:
– asigurarea interoperabilităţii sistemelor vizând interconectarea facilă şi
controlată a acestora, transferul de informaţii şi servicii între elementele componente şi cele similare din alte sisteme (la nivel naţional şi din mediul
NATO);
– asigurarea compatibilităţii tehnice şi funcţionale a subsistemelor componente, precum şi a sistemelor în ansamblu, cu mediul în care lucrează;
– realizarea şi folosirea echipamentelor tehnice şi produselor software cu
module comune, care asigură bazele compatibilităţii din fazele de proiectare
şi realizare a sistemelor;
– asigurarea flexibilităţii sistemelor prin standardizare, utilizarea tuturor
componentelor hardware şi software şi a subsistemelor, atât cele mobile cât şi
fixe;
– asigurarea unei fiabilităţi ridicate prin utilizarea unor echipamente cu
rate de defectare mici, corecţia erorilor, standardizarea echipamentelor şi procedurilor de lucru, implementarea unor programe de mentenanţă viabile;
– pregătirea personalului şi folosirea procedeelor şi echipamentelor specializate care să asigure un grad ridicat de securitate informaţională;
– stabilirea şi aplicarea măsurilor de asigurare şi protecţie electronică şi
fizică.
Sistemele integrate de comunicaţii şi informatică pentru logistică trebuie să fie dislocabile, suficient de suple, să accepte integrarea unor noi funcţiuni şi să asigure compatibilitatea cu sistemele cu care se vor interconecta.
Aceste sisteme trebuie să facă parte din categoria sistemelor deschise, iar
periodic să permită inserarea ultimei tehnologii disponibile.
Nu în ultimul rând, modelele de referinţă pentru sistemele propuse trebuie să asigure un mediu de lucru conceptual, ce facilitează portabilitatea, interoperabilitatea, reutilizarea aplicaţiilor în reţele eterogene de platforme hardware şi software.
Referitor la sistemele informaţionale utilizate, la nivel mondial, considerăm necesar să prezentăm unul din cele mai performante astfel de sisteme, utilizat, la momentul actual de către forţele SUA, dar şi de cele române (ca parte
a coaliţiei de forţe dislocate în această ţară), în teatrul de operaţii Afganistan.
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Sistemul informaţional prezentat este analizat pe baza raportului existent
între sprijinul de comunicaţii şi suportul logistic prin prisma utilizării sistemelor de comandă control de tipul FBCB2 cu care sunt echipate maşinile de
luptă intrate în utilizarea forţelor româneşti dislocate în T.O. Afganistan.
Denumirea FBCB2 provine de la abrevierea denumirii în limba engleză
a sistemului de monitorizare a forţelor proprii (Blue Force Tracking/BFT) utilizat de către armata americană în cadrul tuturor acţiunilor militare la care participă, ca parte a sistemului informaţional al Forţei XXI, la nivel de brigadă şi
batalion (Force XXI Battle Command Brigade and Below/FBCB2).
Sistemele BFT ce utilizează platforma FBCB2 se regăsesc pe aproape
orice tip de vehicul destinat acţiunilor militare, indiferent că vorbim de maşină blindată destinată transportului de materiale şi echipamente (autocamioane, autocistene etc.), elicoptere (de luptă, de transport, de tip MEDEVAC etc.)
sau autospeciale şi maşini blindate de luptă. Eficacitatea sistemului este desigur relevantă şi fără echivoc, având în vedere faptul că la nivel global vorbim
de aproximativ cinci milioane de utilizatori ce populează platforma FBCB2.
Sistemul este considerat încă din anul 2001 ca fiind unul din cele cinci
cele mai bune platforme software gestionate şi utilizate de către guvernul
SUA în toată industria de apărare. În anul 2005 a fost declarat drept cea mai
bună platformă integrată de comunicaţii în Operaţii de sprijin de tip Joint
Coalition Forces iar momentan, sistemul numără aproximativ cinci milioane
de utilizatori, fiind indispensabil în toate zonele de conflict.
Dorinţa este de a realiza o platformă universală standard, la nivelul tuturor forţelor, de tipul unei platforme mixte sprijin-luptă, care să acopere toate
cerinţele unei acţiuni militare, începând de la nevoia de comunicare şi finalizând cu nevoia de sprijin logistic al acţiunilor de luptă propriu-zise.
Principiul de funcţionare se bazează pe interoperabilitate elementelor
componente astfel:
– platforma software FBCB2 se află instalată împreună cu toate aplicaţiile şi facilităţile oferite de unitatea de imagine (hard-disk);
– unitatea de imagine conlucrează şi recunoaşte permanent atât transcieverul cât şi echipamentul GPS tip DAGER (în sistem “bound-unbount”), fapt
ce nu permite schimbarea unui echipament de la o platformă la alta;
– echipamentul GPS oferă satelitului poziţia GPS şi comunică prin intermediul platformei FBCB2 informaţii asupra locaţiei către utilizator. Poziţia
GPS este transmisă şi recepţionată permanent la intervale de “refresh” ce
variază între 10 m (5 minute) – 100 m (30 minute). Lipsa echipamentului GPS
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obligă utilizatorul la introducerea manuală a poziţiei vehiculului sau platformei auto şi actualizarea acesteia la intervale de timp prestabilite;
– unitatea de afişare permite afişarea situaţiei tactice şi a întregii platforme FBCB2, precum şi utilizarea tuturor aplicaţiilor în vederea asigurării
nevoilor de comunicaţii cu toţi corespondenţii şi cu celelalte forţe partenere.
Totodată, permite introducerea datelor cu ajutorul unei tastaturi virtuale.
Atunci când se doreşte realizarea unei transmisii sau a unei comunicării
cu un alt utilizator al platformei FBCB 2 (corespondent), acesta poate fi identificat fie nominal prin cunoaşterea numelui de adresare (nick name/role), fie
prin selectarea acestuia dacă se află în aria de acoperire a hărţii. Utilizatorii
platformei pot comunica permanent individual sau în grup orice fel de informaţie, de la simple mesaje text, la rapoarte Medevac, la rute de transport, profiluri de misiune, rapoarte logistice şi chiar statusuri cu privire la situaţia consumului de carburant, muniţie, starea personalului sau elemente complexe
precum imagini în timp real din zona de acţiune, fotografii cu poziţionarea
trupelor inamice, cu rutele de transport şi starea acestora sau, de ce nu, transmisii video referitoare la incidentele din timpul misiunii.
Practic, platforma hardware şi software oferă posibilităţi limitate doar de
timp şi de nivelul de bandă al comunicaţiei satelitare; în rest, sunt puse la dispoziţia combatantului suficiente mijloace de comunicaţii necesare atât structurilor ce oferă sprijinul logistic din zona de operaţii, cât şi celorlalte elemente din actul decizional. Orice tip de comunicare nu se realizează direct utilizator la utilizator, ci prin intermediul unui centru de control, denumit Centrul de
Operaţii Întrunite al Armatei (US Army Joint Operation Center/USAJOC).
În condiţiile în care acţiunea militară a suferit modificări esenţiale iar la
baza oricărei manevre de forţe se află manevra de mijloace, logistica pare a fi
câştigat întâietatea în ceea ce priveşte lupta cu celelalte arme de sprijin. În
acţiunile militare de azi - iar conflictele din teatrele de operaţii nu pot decât
să confirme acest lucru-, sprijinul logistic reprezintă nu numai cheia succesului unei operaţiunii, indiferent de natura ei, ci de multe ori poate fi chiar catalizatorul sau anticatalizatorul declanşării oricărui conflict.
Pentru prima dată, structurile militare ce acţionează într-o zonă de conflict sunt interconectate prin platforme şi organigrame software ce le oferă o
imagine comună a câmpului de luptă simultan cu facilitarea furnizării tuturor
serviciilor de comunicaţii atât de necesare în sprijinul manevrei. Pe lângă
toate acestea, poate cel mai important este faptul că oferă personalului şi liderilor din domeniul logistic înţelegerea situaţiei acţionale din spaţiul de luptă.
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Sistemele BFT oferă, de asemenea, creşterea capacităţii de sincronizare între
unităţile de sprijin şi unităţile de tip „client”. Funcţionalitatea sistemelor BFT
şi implicit a platformei FBCB2 include punerea la dispoziţie a următoarele
elemente:
– rapoartele de logistică situaţională (LOGSITREP);
– rapoartele cu privire la starea personalului (PERSITREP),
– punctele de aprovizionare cu bunuri şi materiale;
– locaţiile punctelor ce oferă servicii;
– rapoartele de stare a tehnicii;
– apelul logistic pentru sprijin (Logistics Call for Support/CFS);
– ordinele de sarcină logistică (Logistics Task Orders/LTO);
– solicitările de sincronizare logistică (Logistics Task
Synchronization/LTS);
– managementul logistic (Logistics Task Management/LTM).
Adiţional, dar esenţial, este faptul că platforma FBCB2 pune la dispoziţia utilizatorului sub formă de rapoarte standard:
– rapoarte medicale (Medical Unit Situation Report/MUSR);
– rapoarte referitoare la pierderi (Mortuary Affairs Report/MAR);
– înţelegerea din punct de vedere logistic a situaţiei de luptă.
În prezent, FBCB2 permite transmiterea de date şi informaţii folosind
text liber, comentarii, mesaje, rapoarte standard şi formatate, dar şi entităţi de
date complexe, cum ar fi imagini în timp real, hărţi, poziţionare de obstacole,
rute de deplasare, topologia terenului şi rute de acces. În mod ideal, sistemele automatizate sunt concepute pentru a facilita transmiterea rapidă şi integrată a informaţiilor. În aceste cazuri, utilizatorul de sistem înţelege faptul că
importanţa informaţiilor şi datelor face ca manipularea şi transmiterea acestora să fie realizată automat de sistem către sediul central imediat superior în
organigrama acţiunilor.
În acţiunile militare din zonele de conflict două elemente sunt vitale pentru un raport logistic de situaţie (LOGSITREP): acurateţea şi detalierea conţinutului acestuia, pe de o parte, şi rapiditatea transmiterii acelui raport către
factorii decidenţi din domeniu, pe de altă parte. În cadrul rapoartelor logistice „LOGSITREP” ce sunt înaintate cu ajutorul platformei FBCB2, utilizatorul are posibilitatea de a introduce în status solicitări pentru toate clasele de
aprovizionare clasa I, II, III (P), III (B), IV, V, VII, şi IX. Astfel, elementele şi
solicitările din raport sunt trecute automat prin fiecare eşalon de comandă ce
are acces la platforma FBCB 2, folosind un element de tip “listă de urmărit”.
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Platforma software a sistemului transmite automat rapoartele, în timp
real, în primul rând către ordonatorul principal (primul element din lanţ care
poate asigura solicitarea), apoi lanţul de comandă la S4 /S4 batalion/brigada
de manevră. Concomitent, aplicaţia realizează şi înaintează copii cu situaţia
actualizată la cel mai înalt nivel de sprijin al operaţiei respective. Toate
rapoartele vor urma lanţului de comandă aşa cum se specifică în organizarea
de sarcini a unităţii ce participă sau desfăşoară acţiunea de luptă. Ca în cazul
oricărui raport, eşalonul imediat superior de comandă recepţionează copii ale
informaţiei prin personalul-cheie, definit în cadrul aplicaţiei. Pentru supravieţuirea şi succesul procesului de raportare, personalul-cheie din cadrul eşalonului superior este obligat să aprobe solicitarea pentru primul eşalon inferior
pe linie de comandă. Astfel, la nivel brigadă, S4 aprobă pentru batalion solicitările ce nu au putut fi asigurate iniţial, până când acestea devin non-operaţionale, S4 batalion aprobă la nivel de companie, iar compania la nivel pluton.
Astfel, toţi destinatarii LOGSITREP au capacitatea de a privi cu un nivel
de comandă mai jos. Acest lucru oferă utilizatorului abilitatea de a vedea
raportul prezentat la acest nivel pentru fiecare clasă de aprovizionare, precum
şi orice observaţii care au fost făcute. Comentariile făcute cu LOGSITREP nu
pot fi eliminate. Orice comentarii necesare pentru prelucrarea ulterioară a
solicitărilor conform lanţului de raportare trebuie să fie reintroduse în următorul raport.
Deşi pare complex, toate activităţile necesare se realizează extrem de
simplu, iar sarcina transmiterii şi procesării informaţiilor revine aproape total
aplicaţiei, fiind în mare parte rapoarte predefinite. Scopul esenţial este de a
oferi unităţii de comandă vizibilitatea asupra echipamentelor, materialelor şi
personalului; într-un cuvânt spus, starea reală de la ultima raportare logistică
la nivel de unitate/structură. Un scop secundar pe lângă oferirea unei vizibilităţi asupra statusului unei unităţi din punct de vedere logistic este anticiparea
mult mai bine a cerinţelor pe linie logistică. În mod optim, utilizatorul nu va
trebui să solicite în mod expres aprovizionare de mărfuri raportate prin intermediul acestui raport. Acest lucru se datorează faptului că eşalonul superior
este conştient de cerinţele acestuia şi poate începe acţiunea necesară aprovizionării înainte ca materialele şi echipamentele să devină vitale pentru acţiune.
În cazuri de extremă urgenţă este utilizat apelul de sprijin logistic
(Logistics Call for Support/CFS), cu scopul de a solicita asistenţă imediată de
“tip combat service support”. Orice platformă FBCB2 poate solicita sprijin
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prin funcţia mesajului predefinit de tip CFS.
CFS este un mesaj predefinit şi poate fi trimis direct la prima structură
logistică de sprijin, dar poate fi trimis automat la eşalonul imediat superior.
Acest lucru permite măsuri de sprijin imediate pe câmpul de luptă, de tip multiplicator. Orice FBCB2 poate trimite sau primi un mesaj de CFS. În cazul în
care solicitările de sprijin nu au fost asigurate prin LOGSITREP sau dacă
unele cerinţe de sprijin nu au fost ori nu au putut fi anticipate, orice utilizator
poate solicita expres sprijin prin această funcţie. Mesajele de tip CFS sunt, de
asemenea, predefinite “de tip template” şi sunt trimise, pe procedura de operare standard (SOP), la structura logistică de sprijin, care va furniza serviciile logistice de sprijin.
Realitatea conflictelor militare din prezent cât şi dezvoltarea exponenţială a tehnicii militare, cu preponderenţă a celei de comunicaţii, ne demonstrează faptul că, indiferent de tipologia acţiunii de luptă, reţeta succesului este
generată de trei factori esenţiali: calitatea operaţională a forţelor; sprijinul
logistic; sprijinul de comunicaţii. Analizând în ansamblu realitatea din teatrele de operaţii la care România a participat şi participă în mod activ, observăm
că aceşti trei factori sunt într-o relaţie de interdependenţă, generându-se reciproc.
Ca ţară membră NATO, România a implementat pentru trupele cu care
participă la operaţiunile NATO sistemul LogFAS. Suntem de părere că, pe viitor, se impune, cu stringenţă, derularea unor eforturi susţinute în vederea atingerii obiectivelor prezentate, deoarece numai în acest fel logistica va reuşi să
asigure un sprijin real şi eficient forţelor luptătoare, astfel încât misiunile stabilite să poată fi îndeplinite în condiţii de maximă eficienţă, indiferent de zona
de desfăşurare a acţiunilor militare, de timp, anotimp sau stare a vremii. În
acest sens, considerăm ca fiind neapărat necesară intensificarea eforturile
derulate, la nivel naţional, în vederea realizării unui sistem informaţional
logistic care să permită integrarea cu sistemul de comandă şi control al trupelor şi accesul la imaginea operaţională comună asupra câmpului de luptă.
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Abstract
A new method for quantitative evaluation of homogeneous mixture of two materials is described. The quality of the mixture is determined by image analysis of a sample obtained from an electron
microscope. Shape and spatial arrangement of the particles forming
the mixture provides information to its homogeneity. Visual analysis
allows only a qualitative assessment. The authors used the theory of
fractal analysis to quantitatively assess of homogeneity by determining
the fractal dimension - Hausdroff dimension. The analysis results of
two mixtures of substances used in pharmaceutical technology are
illustrated.
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unele aplicaţii practice este necesar a se evalua în ce măsură un
anumit amestec de substanţe este omogen. Problema devine şi
mai dificilă la realizarea unor medicamente la care procentul în care se află
una dintre componente, uzual substanţa activă, este foarte mic în comparaţie
cu celelalte elemente. În plus, dimensiunile particulelor de substanţă activă
sunt foarte mici. O asemenea situaţie se întâlneşte la prepararea medicamentelor cu dexametazonă atunci când produsul urmează a se aplica direct pe
piele. Dexametazona penetrează mai greu pielea şi de aceea ea se introduce
iniţial în interiorul unei alte substanţe, de exemplu, beta-ciclodextrina. Dacă
procesul tehnologic nu este controlat corect, atunci complexul de incluziune
nu cuprinde întreaga cantitate de substanţă activă. Una dintre metodele de
estimare a omogenitaţii constă în vizualizarea unui eşantion la microscopul cu
baleaj electronic.
Articolul prezintă o metoda care completează evaluarea calitativă cu o
metodă de evaluare cantitativă, folosind o teorie modernă de analiză fractalică. În geometria euclidiană corpurile se specifică prin dimensiunile lor: una,
două sau trei, respective spaţiile 1D, 2D sau 3D. Imaginea amestecului de la
microscopul electronic este adusă la o anumită formă geometric prin procesare numerică şi apoi este caracterizată prin evaluarea dimensiunii sale fractalice, dimensiune care, pentru aceste aplicaţii, este un număr între unu şi doi.
Acest număr va reprezenta şi gradul de omogenizare a compoziţiei investigate. Cu cât amestecul este mai puţin omogen, cu atât dimensiunea sa fractalică
se apropie de valoarea unu; în caz contrar, dimensiunea va tinde către doi.
Dexametazona este un hormon sintetic, un steroid catabolizant implicat
în metabolizarea resurselor energetice stocate în organism (grăsimi, glucide
sau proteine). Dozele mai mari se pot utiliza în scopuri terapeutice, cu un
spectru larg de acţiune [1, 2]: antiinflamator (de ex., dureri articulare), suprimarea sistemului imunitar (în cazul unei activităţi hiperactive exagerate), tratament chimioterapic în unele forme de cancer (de ex., limfoame), tulburări
ale sistemului nervos central, îmbunătăţirea circulaţiei în cazul unor şocuri
nervoase, reducerea excesului de calciu din sânge, în unele metode de diagnoză (deoarece suprimă axa naturală hipofiză-suprarenale). Steroidul se poate
administra oral, intravenos sau direct pe piele. Aplicarea locală are o serie de
avantaje: o acţiune rapidă prin trecerea imediată în circuitul sanguin local şi
evitarea trecerii de primul pasaj gastro-intestinal, o mai bună acceptare de
către pacient, reducerea unor efecte secundare [3]. Traseul transdermic este de
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dorit, dar există un obstacol major în piele - stratul cornos, stratul extern al
epidermei. Stratul cornos este format din resturi ale celulelor epidermice keratinizate şi aplatizate. Higroscopic, dar impermeabil la apă, el se comportă ca
o membrană rezistentă şi flexibilă, iar spaţiul intercelular este bogat în lipide
[4, 5].
Deşi stratul cornos este o barieră eficientă, unele substanţe chimice sunt
în măsură să-l penetreze şi să ajungă la ţesuturile din profunzime şi la vasele
de sânge. Absorbţia are loc printr-un proces lent de difuzie controlată de gradientul generat de concentraţia ridicată în zona de aplicare a medicamentului
şi concentraţia predominant zero din piele. Astfel că medicamentul trebuie să
fie păstrat în contact continuu cu pielea pentru o perioadă considerabilă de
timp (ore sau zile).
Natura lipidică a dexametazonei impiedică penetrabilitatea pielii [6].
Există unele substante care, deşi au greutate moleculară mai mare, cum sunt
ciclodextrinele, au capacitatea de a pătrunde în piele foarte uşor. In afara
penetrabilităţii uşoare a pielii, ciclodextrinele au şi un alt avantaj important pot îngloba molecule lipidice ale dexametazonei, pe care urmează să le elibereze treptat în urma dizolvării după traversarea statului cornos (figura nr.1a).
Beta-ciclodextrina este cea mai utilizată ciclodextrină. Geometric, molecula beta-metazonei are o structură toroidal – conică, cu raza bazei şi înalţimea egale cu 0,78 nm. În interiorul torului se pot dispune, complet sau parţial, moleculele de dexametazonă. Complexul de incluziune astfel format
modifică proprietăţile fizico-chimce ale dexametazonei, presiunea vaporilor
este crescută, iar solublitatea în apă este mărită. Complexul de incluziune asigură protecţia moleculelor de dexametazonă împotriva reacţiilor de descompunere induse de lumină sau căldură, stabilizează aceste moleculele în apă,
conducând la creşterea solubilităţii şi creşterea ratei de solubilizare. Un avantaj suplimentar este că spre deosebire de amidonul din care provin, ciclodextrinele şi derivaţii lor chimici nu sunt un mediu nutritiv pentru microorganisme [7].
În prezentul articol se prezintă soluţia evaluării omogenităţii complexului prin evaluarea dimensiunii imaginilor microscopice obţinute de la un
microscop electronic (figura nr.1b). Evaluarea se poate face calitativ, prin
inspecţia vizuală a acestor imagini sau folosind diferite metode matematice.
În analiza omogenităţii s-au utilizat fractalii. Pentru aceasta, imaginea unui
eşantion de la microscopul electronic a fost prelucrată numeric, iar conturul a
fost obţinut în urma segmentării. Omogenitatea a fost evaluată prin analiză
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a)

b)

Figura nr. 1 Structura generică a unui complex de incluziune -a)
şi imaginea microscopică a unui amestec -b)

fractalică, calculând dimensiunea spaţiului format, a modului în care imaginea alb-negru se apropie de o dimensiune topologică cunoscută din geometria
euclidiană, 2D.
Geometria fractalică este utilizată pentru a caracteriza structura suprafeţei, caracteristicile şi neregularităţile particulelor solide aflate în complexul de
incluziune utilizat sub forma finală de gel. Termenul de fractal pentru structuri în spaţiu şi procese în timp nu poate fi caracterizat de o singură scală spaţială sau temporală. De fapt, obiectele fractalice şi procesele temporale au
proprietăţi multiscală, de ex., ele îşi modifică structura detaliată în game largi
de scări. Ca urmare, valoarea dimensiunii unui fractal depinde de scala cu care
se face măsuratoarea, putându-se evalua la nivel supermolecular de la scala
microscopică la cea macroscopică [9, 10]. Gradul de neregularitate al obiectului fractalic este cuantificat de dimensiunea fractalică, arătând numai o parte
din dimensiunea întreagă euclidiană. De aceea, acesta nu se exprimă prin
numere intregi. Dimensiunea fractalică, evaluată ca dimensiune Hausdorff în
programul dezvoltat de autori, are în vedere numărul de cercuri cu diferite
diametre care acoperă imaginea dată.
În figura nr.2 sunt prezentate rezultatele procesării imaginii în vederea
evaluării dimensiunii fractalice a unei formulări utilizate în prepararea unui
gel cu complexul de incluziune obţinut din beta-ciclodextrină cu dexametazonă, procesate în formă solidă. figura nr.2a corespunde imaginii obţinute de la
microscopul electronic. Printr-o procesare digitală specifică, denumită segmentare, se determină numai conturul elementelelor componente, figura
mai, 2011
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b)

a)

c)

Figura nr.2: Imaginea microscopică a unei formulări de gel – 2a, segmentarea
corespunzătoare – 2b şi variaţia diametrelor cercurilor de evaluare a dimensiunii
fractalice – 2c.

nr.2b. Prin aplicarea metodei numărării cercurilor a căror rază se înjumătăţeşte succesiv, [11], se obţine imaginea din figura nr.2c. Efectuând medierea şi
apoi determinând panta medie a dreptei se obţin valorile dimensiunilor fractalice 1,7492.
Utilizând un alt procedeu tehologic de obţinere a aceluiaşi amestec,
amestecare în mediu apos şi apoi filtrare, se obţine imaginea microscopică a
unui produs apreciat calitativ ca fiind mai omogen, figura nr.1b. În urma analizei fractalice s-a determinat că dimensiunea sa fractalică este 1,8173, o
valoare superioră celei anterioare, ceea ce confirmă o mai bună omogenitate.
Ca urmare, în urma celui de-al doilea procedeu tehnologic, se obţine o mai
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bună omogenirare.
Investigaţia fractalică permite o analiză cantitativă a gradului de omogenitate, minimizează subiectivismul evaluării, se face într-un timp scurt şi permite controlul automatizat al fluxului de fabricaţie.
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