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TRANSFORMAREA
FORŢELOR
TERESTRE

Transformarea forţelor
terestre în raport cu
provocările actualului
mediu de securitate
COLONEL DR. ADRIAN STROEA*

voluţia mediului internaţional de securitate este caracterizată de noi provocări la adresa securităţii, generate în principal de suprapunerea unor procese precum globalizarea şi criza economică, ce se adaugă formelor clasice de riscuri şi ameninţări.
Menţinerea conflictelor, focarelor de tensiune tradiţionale, a
fenomenelor de instabilitate şi criză favorizează existenţa şi intensificarea unor riscuri şi ameninţări cu impact major asupra securităţii diferitelor state.
În cadrul NATO, creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de
criză şi în acest sens, şi a posibilităţilor de proiectare a forţei în spaţiile de interes se întrepătrunde permanent cu continuarea procesului de
transformare a mecanismelor, structurilor şi procedurilor de luare a
deciziilor.
Cu toate că pericolul unei agresiuni de tip convenţional, de mare
amploare, împotriva României şi a aliaţilor săi este puţin probabil,
posibilitatea apariţiei unei asemenea ameninţări, pe termen lung, nu
trebuie minimalizată sau neglijată.

E

*Locţiitorul şefului Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor Terestre.
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În acest context, procesul de transformare a Armatei României
în corelare cu procesul de transformare a Alianţei reprezintă un fenomen normal ce decurge din noile orientări strategice. Finalitatea transformării se va concretiza în realizarea unei structuri de forţe modernă,
mai redusă numeric, profesionalizată, echipată adecvat, dislocabilă,
interoperabilă, cu o capacitate de autosusţinere şi de protecţie multidimensională, având o componentă de comandă şi control flexibilă, care,
pe baza unor informaţii şi date optime, să aibă posibilitatea luării deciziilor specifice în timp scurt.
Fundamentul procesului de transformare şi modernizare a
Forţelor Terestre îl constituie misiunile atribuite acestei categorii de
forţe în concordanţă cu cele care decurg din misiunile constituţionale
care revin Armatei României. Astfel, Forţele Terestre participă la: asigurarea securităţii României pe timp de pace; apărarea externă şi internă a statului român; participarea la apărarea colectivă; implementarea
acordurilor regionale şi colective; asigurarea sprijinului adecvat pentru
autorităţile statale şi locale în cazul urgenţelor civile.
Având în vedere misiunile prezentate precum şi obiectivele de
transformare, Statul Major al Forţelor Terestre şi-a definit domeniile
principale de acţiune, astfel că pe primul plan se situează în permanenţă misiunile internaţionale şi cele naţionale, calitatea rezultatelor şi eficacitatea acţiunilor desfăşurate de forţele angajate în îndeplinirea acestora. Totodată, este necesar a se avea în vedere, pe de o parte misiunile din teatrele de operaţii active, iar pe de altă parte, misiunile potenţiale pentru forţele aflate în aşteptare pentru NATO şi UE, precum şi
celelalte misiuni ce pot reveni Forţelor Terestre în situaţii de urgenţă,
criză, conflict sau război.
Se acordă în continuare prioritate procesului de transformare şi
modernizare a Forţelor Terestre cu toate componentele sale, în conformitate cu Strategia de Transformare a Armatei, o atenţie deosebită
fiind acordată componentelor principale ale Planului de implementare
a Strategiei şi anume, operaţionalizarea forţelor, Obiectivele Forţei şi
achiziţiile de echipamente.
Perfecţionarea şi modernizarea întregului proces de instrucţie,
10
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subsumat operaţionalizării forţelor, precum şi a suportului logistic aferent, se realizează în concordanţă cu cerinţele reale determinate din
experienţa acumulată şi nevoile de standardizare, fiind cunoscut faptul
că acestea se constituie în condiţii determinante ale calităţii şi succesului misiunilor reale.
Transformarea Forţelor Terestre reprezintă un proces continuu
de adaptare conceptuală, structurală şi acţională la cerinţele misiunii,
fiind o necesitate imperativă în noul context internaţional în care evoluează societatea românească.
Vorbind despre etapele transformării, din poziţia noastră actualizată în timp şi în raport cu cele mai importante elemente de conţinut
şi cu factorii determinanţi, putem distinge trei etape principale, două
care s-au încheiat deja şi una care este în curs de desfăşurare.
Prima etapă, derulată între anii 1990 şi 1993, etapă în care s-a
acţionat independent de principalele alianţe militare, a fost caracterizată în principal, printr-o amplificare a numărului structurilor existente,
ajungându-se la nouă corpuri de armată şi 61 de brigăzi de diferite
tipuri.
Etapa a 2-a, am putea spune că poate fi caracterizată ca fiind
Etapa Parteneriatului pentru Pace, fapt pentru care şi conţinutul transformărilor a fost din ce în ce mai mult influenţat de dorinţa noastră de
a accede în structurile de securitate euroatlantice. Putem distinge trei
faze, prima dintre acestea fiind cea de aplicare a programului PfP
(1994-1996), cu începerea programului de realizare a interoperabilităţii cu forţele NATO şi a reducerilor structurale.
A urmat apoi programul PfP îmbunătăţit, faza ciclului II PARP
(1997-1999), cu reduceri structurale şi numerice de personal de
amploare.
În cadrul ultimei faze, cea a ciclurilor I-V MAP, s-au abordat
Obiectivele de Parteneriat ce aveau să fie continuate sub altă formă şi
amplificate în etapa următoare. A avut loc o restructurare decisivă a
Forţelor Terestre.
Ca rezultat al acestor două etape ale transformării s-a trecut succesiv de la structura organizatorică pe patru armate de arme întrunite,
februarie, 2010
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la nivelul anului 1990, la cea pe corpuri de armată teritoriale şi, ulterior, la cea existentă în prezent, pe divizii de infanterie, s-au înfiinţat
comandamentele de corp de armată, divizii şi brigadă, ca mari unităţi
operative/tactice de bază şi s-a reorganizat învăţământul militar specific prin înfiinţarea Academiei Forţelor Terestre, definirea locului Şcolii Militare de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre, stabilirea noilor
structuri şi competenţe ale şcolilor de aplicaţie şi ale centrelor de
instruire ale armelor/specialităţilor.
Cea de a 3-a etapă este cea în care România a devenit deja
membră NATO. Principalele faze, aşa cum sunt definite şi în Strategia
de Transformare a Armatei României, includ încheierea transformării
structurale (2004–2007), integrarea operaţională (2008-2015) şi
deplina integrare tehnică (2016-2025).
Principalele obiective ale etapei urmăresc: modernizarea structurală, doctrinară şi a înzestrării; operaţionalizarea unităţilor; finalizarea Obiectivelor Forţei; asumarea responsabilităţilor militare asociate
cu calitatea de membru al NATO şi al UE care presupune participarea
la apărarea colectivă, participarea la procesul de luare a deciziei şi sprijinirea ţărilor partenere.
Se cuvine să menţionăm şi faptul că, încă din anii pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost iniţiate demersuri de începere a colaborării cu structurile militare şi pentru integrarea în ciclurile de planificare a apărării specifice acestei organizaţii.
În raport cu misiunile, scopul şi domeniile de responsabilitate şi
cu o încadrare corespunzătoare, structura organizatorică a Statului
Major al Forţelor Terestre, adoptată începând cu anul 2008, asigură
conducerea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din subordine pe
timp de pace, în situaţii de criză şi la război, coordonarea evaluării
nivelului de pregătire a comandamentelor, marilor unităţi, unităţilor şi
formaţiunilor din subordine pentru trecerea la îndeplinirea unei
misiuni, organizarea mobilizării şi completării proprii, formarea şi perfecţionarea pregătirii personalului, asigurarea instruirii comandamentelor şi trupelor şi gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru realizarea şi menţinerea gradului de operaţionalizare al struc12
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turilor.
În ultimii 15 ani, Forţele Terestre au fost supuse unui amplu proces de transformare, efortul principal direcţionându-se pentru reducerea numărului de personal şi constituirea unor structuri mobile, bine
înzestrate din punct de vedere tehnic, capabile să se raporteze adecvat
diferitelor categorii de ameninţări.
În scopul îndeplinirii angajamentelor internaţionale în domeniul
securităţii şi apărării la care România este parte, Forţele Terestre au
luat măsurile necesare derulării procesului de operaţionalizare a structurilor stabilite şi care sunt cuprinse în Obiectivele Forţei, fiind în
măsură la acest moment să destine o serie de structuri care să poată
îndeplini operaţii de amploare diferită, pe teritoriul naţional, în aria de
responsabilitate a NATO şi UE, precum şi într-un mediu strategic mai
extins.
La includerea în planurile de operaţionalizare a structurilor
necesare s-a avut în vedere în primul rând respectarea termenelor de
punere la dispoziţia NATO, dar şi a modalităţilor de asigurare a capabilităţilor în ceea ce priveşte dotarea cu tehnică specifică, în conformitate cu programele de achiziţii în derulare, caracterizate prin următoarele atribute: convenabile, din prima etapă a achiziţiei; suport pe
întreaga durată de viaţă; compatibile/interoperabile; interschimbabile;
dislocabile; configuraţie cu arhitectură deschisă.
Principalele performanţe ce trebuie avute în vedere la modernizarea sau achiziţionarea tehnicii sunt: interoperabilitate; mobilitate şi
capacitate de trecere sporite; putere de foc crescută; multifuncţionalitatea echipamentelor; capacitate sporită de protecţie a personalului, a
mijlocului însuşi şi a echipamentelor de pe acesta; trafic rapid şi protejat al informaţiilor între mijloace şi de la acestea la alţi beneficiari;
calităţi ergonomice adecvate realităţilor fizice şi psihice, psihosomatice şi fiziologice ale luptătorului. Trebuie menţionat faptul că aceste
cerinţe sunt în concordanţă cu prevederile generale ale reglementărilor
naţionale şi ale NATO.
În plus, intenţionăm să avem cât mai multe programe posibile în
cooperare sau coproducţie, pentru realizarea unui suport mai uşor şi
februarie, 2010
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mai bun în operaţiile multinaţionale.
În mod firesc, etapele înzestrării sunt complementare etapelor
de transformare în ansamblu vizând modernizarea echipamentelor, noi
achiziţii şi realizarea sistemului de luptă avansat prin care Forţele
Terestre să fie în măsură să-şi îndeplinească obiectivele viitoare,
putând răspunde oricărui tip de provocare. Cel mai probabil, această
etapizare va suferi modificări în ceea ce priveşte încadrarea în timp,
principalul factor perturbator fiind resursele financiare reduse alocate
acestui domeniu de transformare.
Prioritate vor avea forţele puse la dispoziţia NATO şi, în general, forţele dislocabile. Se va acorda o atenţie sporită şi forţelor care
acţionează în zonele de conflict, pentru care, prin eforturi deosebite,
s-a reuşit asigurarea într-o oarecare măsură a noi tipuri de vehicule de
luptă şi transport, echipamente de protecţie balistică, mijloace de
comunicaţii şi armament performant. La acest moment, în urma propunerilor noastre, structurile specializate studiază sau testează diferite
soluţii de îmbunătăţire a echipamentului individual pentru militarii
dislocaţi.
Este de reţinut faptul că, indiferent de eforturile depuse în domeniul asigurării forţelor, nici cele mai performante echipamente nu pot
asigura o protecţie integrală niciunei armate din lume. Dincolo de
acestea este nevoie de profesionalism, respectarea procedurilor standard de operare, valorificarea lecţiilor învăţate, menţinerea unei vigilenţe sporite în câmpul de luptă.
Modernizarea şi eficientizarea instrucţiei are ca scop principal
creşterea nivelului de pregătire al marilor unităţi şi unităţilor pentru
îndeplinirea misiunilor primite. În domeniul instruirii forţelor, centrul
de greutate este axat pe adaptarea întregului proces de instruire la cel
aplicat în cadrul celorlalte armate ale Alianţei, pe realizarea capacităţii
operaţionale a forţelor, în funcţie de resursele avute la dispoziţie, de
nivelul de instruire acumulat şi, nu în ultimul rând, de dezvoltarea predictivă a calităţilor de luptător.
Instrucţia ce se desfăşoară în timp de pace trebuie să corespundă cerinţelor misiunilor pe care trebuie să le îndeplinească structurile
14
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din Forţele Terestre în situaţii de criză sau la război, adică „instruieştete aşa cum vei lupta“. Această axiomă trebuie să călăuzească planificarea, desfăşurarea şi evaluarea procesului de instrucţie.
Standardizarea instrucţiei este o componentă fundamentală a
procesului de operaţionalizare a unităţilor şi subunităţilor destinate
apărării colective în cadrul NATO, în vederea atingerii capabilităţilor
solicitate şi o condiţie esenţială pentru forţele de generare/regenerare,
pentru realizarea cadrului necesar furnizării de structuri viabile forţelor dislocabile.
Priorităţile în domeniul standardizării vor fi în permanent corelate cu procesul de planificare a apărării naţionale, cu sarcinile şi cerinţele militare de interoperabilitate NATO şi cu planurile de implementare a noii structuri de forţe a Armatei României.
Cele mai importante produse al activităţii de standardizare au
fost „Programele de Instrucţie (pentru Misiune/PIM şi
Individuale/PII)“. Aşa cum sugerează şi denumirea lor, aceste programe creează posibilitatea de a stabili cu uşurinţă ce activităţi de instrucţie trebuie desfăşurate de către o structură pentru a fi în măsură să îndeplinească misiunea primită. Totodată, acestea sunt de un real ajutor
pentru comandanţii care conduc nemijlocit instrucţia, deoarece conţin
documente de desfăşurare şi evaluare a instrucţiei gata elaborate.
Standardizarea instrucţiei asigură posibilitatea organizării structurilor
militare în sistem modular, pentru îndeplinirea unor misiuni specifice,
fără restricţii sau limitări.
Adaptarea la tendinţele de evoluţie a spaţiului de luptă integrat
înseamnă modificarea permanentă a datelor pe baza cărora se elaborează concepţii, planuri şi programe de instrucţie şi, implicit, necesitatea de reluare parţială sau integrală a procesului de analiză şi planificare. Cu alte cuvinte, în mediul fluid în care ne desfăşurăm activitatea,
„singura constantă este schimbarea“.
Acceptarea principiului schimbării permanente determină ca
metodele de desfăşurare a instrucţiei să ţină pasul cu aceste schimbări
pentru ca scopul stabilit instrucţiei – realizarea capacităţii operaţionale pentru îndeplinirea misiunii – să fie îndeplinit. Aceasta presupune o
februarie, 2010
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perfecţionare permanentă a metodelor de instrucţie a personalului pentru a putea îndeplini misiunea ordonată.
Modernizarea instrucţiei nu înseamnă neapărat renunţarea la
acele instrumente de lucru care şi-au dovedit eficienţa în decursul timpului. Acestea trebuie perfecţionate şi generalizate. Totodată însă, nu
trebuie să se manifeste reţinere pentru nou. Procesul de instrucţie trebuie racordat la tot ceea ce apare nou în domeniul transmiterii cunoştinţelor şi formării/menţinerii deprinderilor militarilor.
Transformarea mentalităţii este definitorie pentru optimizarea
instrucţiei şi nu este uşoară, iar pentru unii ar putea fi imposibilă. De
aceea, primul pas care trebuie făcut în acest sens, este autocunoaşterea,
permanent însoţită de autoverificare şi dorinţa de autodepăşire. Toate
acestea au o contribuţie mare la îndeplinirea dezideratului ca fiecare
militar să fie un profesionist, un expert în domeniul lui. Atingerea acestui nivel de profesionalism – expert sau specialist – este o condiţie
esenţială pentru punerea în aplicare a conceptului de modularitate
structurală şi interoperabilitate, care să permită îndeplinirea oricărui tip
de misiune asumată în cadrul Alianţei.

Concluzii
În baza angajamentelor asumate de România şi în baza hotărârilor CSAT, Forţele Terestre participă cu forţe şi mijloace sub egida
NATO, UE, ONU şi în cadrul Coaliţiei Internaţionale de Luptă împotriva Terorismului pentru îndeplinirea următoarelor misiuni:
• de apărare colectivă;
• în sprijinul păcii;
• de luptă împotriva terorismului;
• individuale de observare şi monitorizare.
În contextul generat de statutul de membru al alianţei euroatlantice, operaţiile antiteroriste, acţiunile desfăşurate în medii multinaţionale şi în condiţii speciale (de deşert şi cu temperaturi înalte, arctice şi
cu temperaturi scăzute, junglă, zone locuite, cu grade variabile de dezvoltare economico-socială şi diferenţe culturale majore) vor avea o
16
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pondere tot mai mare în ansamblul confruntărilor în care este probabil
să fie angajate, în viitorul apropiat, Forţele Terestre Române.
Confruntările armate viitoare, indiferent de tipologia acestora –
război de apărare a ţării, război de alianţă sau de coaliţie – vor fi
caracterizate, în principal, prin: demasificarea forţelor militare; concentrarea mai accentuată a forţelor în punctele decisive; operaţii întrunite şi prioritar multinaţionale; reacţie rapidă şi descurajantă – inclusiv
prin executarea de lovituri preventive; capacitate sporită de manevră la
toate eşaloanele.
În acest context, forţele armate, în particular Forţele Terestre,
vor fi nevoite să se adapteze permanent la cerinţele curente precum şi
cele estimate ale câmpului de luptă modern, transformarea multidimensională fiind esenţa realizării acelor capabilităţi necesare îndeplinirii oricărui tip de misiune.

februarie, 2010
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Divizia 4 Infanterie „Gemina”,
pe coordonatele evoluţiei de
la războiul întregirii
neamului la războiul
împotriva terorismului
COLONEL PETRU PAH
LOCOTENENT-COLONEL IULIAN DANILIUC

vocată istoric în an aniversar, „180 de ani de la înfiinţarea
infanteriei române moderne”, Divizia 4 Infanterie
„Gemina”, cu denumirile ei anterioare, atestă prin tradiţie faptul că
„instituţiile militare se nasc din zbuciumul poporului, răspund nevoilor de viaţă ale poporului şi corespund unui anumit stadiu de evoluţie
şi aspiraţii, pe care le caracterizează plastic, mai categoric şi mai
cuprinzător decât o operă de artă”[1]. Indiferent care i-a fost numele
în decursul existenţei sale – Armata a 4-a (de Nord), Armata
„Transilvania”, Comandamentul Trupelor de Vest, Corpul 6 Armată,
Armata a 4-a, Regiunea a 3-a Militară, Armata a 3-a, Armata a 4-a
„Transilvania”, Corpul 4 Armată Teritorial „Transilvania”, Corpul 4
Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan” şi, din 16 iunie 2008,

E
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Divizia 4 Infanterie „Gemina”–, această structură militară a fost una
reprezentativă a armatei române, cu rezultate remarcabile atât în timp
de pace, cât şi în timp de război.

Armata a 4-a (de Nord)
în războiul întregirii neamului,
1916-1918
Născută în condiţiile excepţionale ale intrării României în
Primul Război Mondial, Armata a 4-a (de Nord) s-a înfiinţat în noaptea de 14/15 august 1916 prin Înaltul Decret nr. 2 784, semnat de regele Ferdinand I al României. Primul comandant a fost generalul de divizie Constantin Prezan (1861–1943) care, în 1930, a fost distins cu gradul suprem de mareşal. Armata de Nord avea în compunere Diviziile
7, 8 şi 14 Infanterie, Brigada 3 Mixtă, Brigada 4 Călăraşi, Divizia 2
Cavalerie, trupe şi servicii ale Corpului 4 Armată din Iaşi, punctul de
comandă fiind stabilit la Bacău. În campania militară din Carpaţii
Orientali şi din Transilvania au mai intrat în subordine, temporar,
Diviziile 6 şi 15 Infanterie, ultima fiind numită şi „Divizia de Fier”,
comandată de generalul de brigadă Eremia Grigorescu, cel care s-a
acoperit de glorie în bătălia de la Oituz, sub deviza „Pe aici nu se
trece!”.
Chiar din ziua înfiinţării, Armata a 4-a (de Nord) s-a angajat în
operaţia strategică pentru eliberarea Transilvaniei pe întregul front,
de-a lungul Carpaţilor Orientali, având un raport de forţe favorabil –
general şi pe direcţii –, în măsură să-i asigure succesul. Ea dispunea de:
70 batalioane de infanterie, 35 escadroane de cavalerie şi 61 baterii de
artilerie, faţă de 17 batalioane, 3 escadroane şi 9 baterii ale armatei
austro-ungare. Ofensiva, desfăşurată în trei etape, a început prin deschiderea trecătorilor de către trupele de acoperire, care au trecut la
acţiune chiar în seara zilei de 14 august 1916, la orele 21.00, cu misiunea de a ocupa poziţiile inamice situate la circa 15 km dincolo de
„frontiera” dintre Moldova şi Transilvania.
Prima etapă a cuprins acţiunile din 15-20 august, în care ostafebruarie, 2010
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şii Diviziei 14 Infanterie (comandant – general de brigadă Paraschiv
Vasilescu) au pătruns prin trecători astfel:
– Grupurile „Bistriţa”, „Bistricioara” şi „Bicaz” (fiecare de
valoare a cinci batalioane de infanterie şi unu-trei baterii de artilerie)
au atacat în lungul trecătorilor, au respins inamicul şi au ieşit pe aliniamentul: vârful Călimănel, Bilbor, vest Borsec, vest confluenţa Putnei
cu Putna Puturoasă;
– Ostaşii Diviziei 7 Infanterie, încadraţi în grupurile „Ghimeş”
şi „Uz”, au respins inamicul şi au atins aliniamentul: gara Ghimeş,
pantele estice ale munţilor Nemira;
– Brigada 15 Infanterie, ce constituia grupul „Oituz”, a eliberat
localitatea Breţcu, iar la 17 august a respins inamicul din Tg.Secuiesc;
– Divizia 2 Cavalerie a acţionat în lungul văii Oituz, a depăşit
trupele Brigăzii 15 Infanterie şi a atins aliniamentul Bixad, Sf.
Gheorghe, Moacşa, ieşind în Valea Oltului.
Etapa a doua, din 21-28 august, a început prin ofensiva Diviziei
14 Infanterie, care a eliberat Topliţa cu forţele din dreapta şi a ieşit cu
flancul stâng în Depresiunea Giurgeului. Divizia 8 Infanterie (comandant – general de brigadă Ion Pătraşcu), introdusă în operaţie între
Divizia 14 şi 7 Infanterie, a eliberat oraşul Gheorgheni, ieşind cu centrul dispozitivului pe Lăpuşna. La încheierea etapei, Armata a 4-a (de
Nord) ieşise pe aliniamentul Topliţa, vârful Bătrâna (1 634 m), pasul
Bucin, Muntele Cucului, imediat vest Bixad, pe care a trecut la
apărare.
Etapa a treia, 29 august-13 septembrie, s-a caracterizat prin
eforturile făcute de comandamentul armatei pentru consolidarea flancului drept în vederea cooperării cu armata rusă, iar cu flancul stâng să
dezvolte ofensiva şi să elibereze localitatea Odorhei, în scopul scurtării frontului şi asigurării legăturii cu Armata a 2-a română. Lupte dârze,
în teren greu, au desfăşurat militarii din Divizia 14, 8, 7 Infanterie,
Divizia 2 Cavalerie, în urma cărora Armata a 4-a (de Nord) a atins aliniamentul: sud Vatra Dornei, est Răstoliţa, est Sovata, Praid, inclusiv
Odorhei, pe care a trecut la apărare. Ea a eliberat zone importante din
estul Transilvaniei (cu o suprafaţă de 12 000 km2), realizând o pătrun20
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dere în dispozitivul inamic de 100 km, într-un ritm mediu de 2-3,5 km
pe zi, iar frontul iniţial de 270 km a fost redus la 150 km.
Din cauza schimbărilor majore pe frontul de sud, la Dunăre şi
Marea Neagră, şi a nevoilor pentru manevra de forţe şi mijloace pe
direcţiile ameninţate, ofensiva armatelor române a fost oprită, la ordin.
La 10 noiembrie 1916, la comanda Armatei a 4-a (de Nord) este numit
generalul de brigadă Constantin Christescu, iar în 5 decembrie 1916,
Comandamentul Armatei a 4-a şi-a încetat activitatea, marile unităţi şi
unităţile din compunerea ei fiind subordonate Armatelor 1 şi 2 române
şi acoperindu-se de glorie în marile bătălii ale anului 1917. În operaţia
ofensivă a Armatei a 2-a române, de la Mărăşti, din 11-17 iulie 1917,
s-au distins şi bravii ostaşi ai Diviziei 8 Infanterie, care au dus lupte
deosebit de grele pentru cucerirea înălţimii Arşiţa, a crestei Cornu
Măgurii şi a muntelui Caşin. În operaţia de apărare a Armatei 1, de la
Mărăşeşti, din 24 iulie-6 august 1917, precum şi în ripostele ofensive,
a luptat şi Divizia 14 Infanterie, la flancul stâng al dispozitivului
Corpului 3 Armată, între pădurea Călini şi malul Sireţelului. În sfârşit,
în bătălia Armatei a 2-a române, de la Oituz, din perioada 26 iulie-22
august 1917, alte două mari unităţi din fosta Armată a 4-a (de Nord),
Divizia 7 şi 8 Infanterie, comandate de generalii de brigadă Nicolae
Ruginschi şi Ion Pătraşcu, au fost angajate într-o puternică confruntare cu forţele germane şi austro-ungare.

Evoluţia Comandamentului Trupelor
din Transilvania şi Corpului 6 Armată
în perioada interbelică, 1918-1939
La 10 decembrie 1918, cu Ordinul nr. 807 al Marelui Cartier
General, se constituie, la Sibiu, Comandamentul Trupelor din
Transilvania, la comanda căruia a fost numit generalul Traian Moşoiu
(fostul comandant al Diviziei 7 Infanterie), iar în funcţia de şef de stat
major, generalul Ştefan Panaitescu (fostul comandant al Brigăzii 40
Infanterie). Punctul de comandă a fost stabilit la Sibiu, unde era şi
februarie, 2010
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guvernul românesc al Transilvaniei. Noua structură de armată avea în
compunere patru divizii (6 şi 7 Infanterie, 1 şi 2 Vânătorii de Munte)
cu circa 15.000 de combatanţi.
În lunile decembrie 1918–ianuarie 1919, trupele române au
desfăşurat acţiuni între râul Mureş şi Munţii Apuseni, pentru a obliga
Ungaria să respecte deciziile Puterilor Aliate. Ulterior, prin înfiinţarea,
la 8 februarie 1919, a Corpului 6 Armată (cu Diviziile 16, 17 şi 20
Infanterie) şi a Corpului 7 Armată (cu Diviziile 18, 19 şi 21 Infanterie),
se va desfăşura campania din Munţii Apuseni, până la graniţa de vest
a României, în perioada 16 aprilie-2 mai 1919. În vara anului 1919, din
30 iulie până în 6 august, a avut loc operaţia ofensivă a armatei române din Câmpia Tisei, finalizată cu ocuparea capitalei ungare, la 3
august. Trupele române din Transilvania, comandate din 12 aprilie de
generalul Gheorghe Mărdărescu, au rămas pe teritoriul Ungariei până
la 22 noiembrie 1919, retrăgându-şi ultimele unităţi în garnizoanele de
reşedinţă din ţară în perioada 14 februarie-28 martie 1920.
În perioada 1920-1921, unităţile române din Transilvania au
fost conduse de Comandamentul Trupelor de Vest, care a continuat
să existe până la 1 aprilie 1921, când a fost desfiinţat. Comandanţii
Comandamentului Trupelor de Vest au fost generalii Arthur
Văitoianu şi Nicolae Petală. După 1921, în Transilvania a funcţionat Inspectoratul General de Armată nr. 3, care avea în subordine
Corpurile 6 şi 7 Armată.
Până la 1 aprilie 1921, când s-a desfiinţat Comandamentul
Trupelor de Vest, la comanda Corpului 6 Armată, din care făceau
parte Divizia 16 Infanterie (Dej), Divizia 17 Infanterie (Oradea) şi
Divizia 20 Infanterie (Târgu-Mureş), s-au aflat generalii Constantin
Prezan, Constantin Christescu, Traian Moşoiu, Gheorghe Mărdărescu,
Nicolae Petala şi Arthur Văitoianu. După 1 aprilie 1921 şi până la 23
martie 1939, Corpul 6 Armată a fost comandat de generalii Nicolae
Petala, Dănilă Pop, Alexandru Hanzu, Ioan Prodan, Dumitru Moţaş,
Gheorghe Florescu şi Christea Vasilescu, eminenţi conducători militari, despre care Octavian Goga scria că „în perioada interbelică, în
Cluj şi în Transilvania, toţi comandanţii au săvârşit o operă de mari
22
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proporţii şi de unanimă preţuire”.
În condiţiile agravării rapide şi accentuate a situaţiei internaţionale, cu deosebire în vecinătatea României, la 22 septembrie 1939,
Armata a 4-a, recent înfiinţată, a devenit Comandamentul Grupului
de Armate nr. 1 din Transilvania.

Armata a 4-a română
în Al Doilea Război Mondial
Armata a 4-a a fost singura structură operativă a armatei române care s-a aflat neîntrerupt pe front, de la Prut la Volga şi de la
Stalingrad în Munţii Boemiei, lângă Praga, din iunie 1941 până în mai
1945.
La 22 iunie 1941, dispusă pe linia Prutului în cadrul Grupului
de Armate „General Antonescu”, Armata a 4-a română, comandată de
generalul de corp de armată Nicolae Ciupercă, se găsea, cu Corpurile
3, 5 şi 11 Armată, între gura Siretului şi Comarna (sud-est de Iaşi). De
aici a pornit campania pentru eliberarea Basarabiei, care s-a încheiat la
26 iulie 1941. Un comunicat oficial al preşedinţiei Consiliului de
Miniştri arată că, după 35 de zile de lupte neîntrerupte, pierderile armatei române în luptele din Bucovina de Nord şi Basarabia au fost de
1 268 ofiţeri, 568 subofiţeri şi 2 971 trupă (morţi, răniţi şi dispăruţi).
În perioada 26.07.–07.08.1941, Armata a 4-a a dus bătălia pentru
cucerirea liniei Nistrului, forţând fluviul în zona Tighina-Dubăsari.
După respingerea forţelor Armatei a 9-a sovietice în toate sectoarele
frontului, marile unităţi române au ieşit cu elementele înaintate la ţărmul Mării Negre, la 40-50 km nord-vest de Odessa.
Operaţia ofensivă a Armatei a 4-a la Odessa, în perioada
08.08-16.10.1941, este cunoscută în istorie ca fiind „drama celor 70 de
zile”. Pentru marea şi dificila încleştare, Armata a 4-a a aruncat în luptă
şase corpuri de armată, 23 de mari unităţi de tip divizie/brigadă, 70 de
regimente de infanterie, cavalerie, tancuri şi vânători de munte, peste
41 de regimente de artilerie, precum şi alte unităţi şi formaţiuni.
februarie, 2010
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Concepută şi desfăşurată sub comandament românesc, cu forţe şi mijloace româneşti, cu efective ce s-au ridicat la aproape 350 000 de combatanţi, operaţia „ODESSA” se constituie într-o dramatică şi eroică
epopee a Armatei a 4-a. Marea victorie militară obţinută în această
operaţie s-a făcut cu o jertfă de 17 729 de morţi, 63 345 de răniţi şi
11 451 de dispăruţi, ceea ce a determinat hotărârea Marelui Cartier
General de a readuce Armata a 4-a la Iaşi, pentru refacere şi
completare.
În toamna anului 1942, Armata a 4-a, comandată de generalul
Constantin Constantinescu-Claps se afla în faţa unor adevărate drame
în Stepa Calmucă. Corpul 6 Armată, cu Diviziile 1, 2, 4, 18 şi 15
Infanterie şi Corpul 7 Armată, cu Diviziile 5 şi 8 Cavalerie, au desfăşurat numeroase marşuri şi operaţii ofensive, până în fatidica zi de 20
noiembrie 1942, când s-a declanşat, în fâşia lor de acţiune, contraofensiva sovietică ce va răsturna decisiv frontul la Stalingrad (unde şi-au
dat viaţa zeci de mii de militari ai Armatei a 4-a). A urmat lupta în
încercuire şi pentru ieşirea din încercuire, retragerea prin luptă pe o
distanţă de 500 de km, în 25 de zile şi demobilizarea Armatei a 4-a în
zona Iaşului. După o perioadă de refacere şi completare, după 23
august 1944, Armatei a 4-a române îi va fi hărăzit să participe la alte
campanii pe frontul de vest.
A treia campanie în Ardeal a Armatei a 4-a (după cele din anii
1916 şi 1919) a avut loc după desprinderea de pe frontul din Moldova
şi intrarea în luptă, alături de forţele sovietice, în sud-estul
Transilvaniei. Dislocată la nord de Carpaţii Meridionali, la începutul
lunii septembrie 1944, Armata a 4-a a organizat iniţial apărarea
într-o fâşie largă pe aliniamentul Sighişoara, Urmeniş, Cipău, râul
Mureş, râul Arieş, închizând Defileul Oltului în zona Sibiu, al
Mureşului în zona Alba-Iulia şi în Ţara Bârsei, apărând direcţia SfântuGheorghe-Braşov.
Din 5 septembrie, când a trecut la ofensivă pe direcţia
Sfântu-Gheorghe, Târgu-Mureş, Cluj, Satu Mare, şi până în 25 octombrie, când a fost eliberat, la Carei, întregul teritoriu naţional, Armata a
4-a a dus o campanie eroică şi plină de jertfe. În această campanie de
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eliberare a ţării, ostaşii Armatei a 4-a au dus lupte grele şi neîntrerupte în zona oraşului Sfântu-Gheorghe, pe Mureş şi pe Târnave, au eliberat oraşul Târgu-Mureş în 28 septembrie, în timp ce Divizia 9 şi 11
Infanterie şi Divizia 8 Cavalerie au luptat, până în 4 octombrie, la
Oarba de Mureş, pentru cucerirea dealului Sângeorgiu. La începutul
lunii octombrie 1944, misiunea de ansamblu a Armatei a 4-a a fost
dezvoltarea ofensivei pe direcţia generală Luduş, Bonţida, Jibou,
Carei, pentru a nimici forţele principale ale Armatei a 2-a ungare şi
Armatei a 8-a germane şi a depăşi frontiera româno-ungară.
După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944,
Armata a 4-a română a continuat lupta în cadrul operaţiei
„DEBREŢIN”, dar şi în munţii Hegyalja şi pe valea Hernadului, până
în 18 decembrie 1944. În perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945,
Armata a 4-a a participat cu Corpurile 2 şi 6 Armată, din care făceau
parte Diviziile 3, 6, 9, 11, 18 şi 21 Infanterie, Diviziile 1 şi 8 Cavalerie
la luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei. Marile unităţi şi unităţile
Armatei a 4-a s-au distins în operaţiile Roznava, Zvolen, BanskaBystrica, Tatra Mare şi Tatra Mică, Praga, la care au luat parte aproape 77.000 de militari.
În perioada 05.09.1944-09.05.1945, Armata a 4-a română a dus
acţiuni ofensive pe o „adâncime de 1 337 km, a purtat 109 lupte victorioase, în cursul cărora au fost capturaţi 52 448 prizonieri germani şi
unguri şi un bogat material de război, a eliberat 35 de mari centre
industriale, 61 de localităţi mari, 3 122 alte localităţi, lăsând jertfă
peste 90 000 de ostaşi”[2].

Evoluţia Armatei a 4-a
în perioada postbelică, 1945–1990
În vara anului 1945, Armata a 4-a avea în subordine două corpuri de armată: Corpul 2 Armată, în garnizoana Bucureşti, cu Divizia
de Gardă şi Divizia 1 Voluntari „TUDOR VLADIMIRESCU”,
Regimentul 2 Artilerie Grea, Regimentul 2 Pionieri, Regimentul 4
februarie, 2010
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Călăraşi, alte unităţi de corp; Corpul 7 Armată, în garnizoana Sibiu, cu
Divizia 2 Infanterie şi Divizia 2 Voluntari „HOREA, CLOŞCA şi
CRIŞAN”, Regimentul 1 Artilerie Grea, Regimentul 7 Pionieri,
Regimentul 1 Călăraşi, alte unităţi de corp.
Din martie 1945 până în iunie 1947, la comandă s-au aflat generalii Nicolae Dăscălescu, Gheorghe Stavrescu, Mihail Lascăr, Grigore
Nicolau şi C.Vasiliu Răşcanu. Comandamentul Armatei a 4-a s-a
desfiinţat la 5 iunie 1947, în baza Ordinului M.St.M. nr. 40 500, iar
unităţile au fost redistribuite.
Prin Înaltul Decret Regal nr. 1 346 din 28 iunie 1947, începând
din 01.07.1947 a luat fiinţă Regiunea a 3-a Militară, cu sediul la
Cluj, prin transformarea Comandamentului 6 Teritorial. Regiunea a 3-a
Militară avea în compunere: Divizia 1 Munte (Sinaia), Divizia 2
Munte (Dej), Divizia 18 Infanterie (Oradea), 5 regimente de artilerie,
pionieri şi călăraşi, 18 cercuri teritoriale şi alte structuri de armată. Aria
de responsabilitate cuprindea 18 judeţe. Primul comandant al Regiunii
a 3-a Militare a fost generalul Romulus Dimitriu, avându-l pe generalul Spiridon Săulescu şef al statului major. Ulterior, până în 1960, au
mai comandat această structură generalii Nicolae Cambrea, Mihail
Vasiliu, Iacob Teclu, Arhip Floca, Alexandru Vasiliu şi Sterian Ţârcă.
Până în 1954, în subordinea Regiunii a 3-a Militare au mai intrat
Divizia 5 Infanterie (Lugoj), Brigada 5 Artilerie Antiaeriană
(Someşeni), iar Divizia 1 Munte şi-a mutat comandamentul la Tg.
Mureş. Întreaga perioadă însă, a fost marcată de patru etape de restructurări, resubordonări, înfiinţări, desfiinţări şi dislocări de unităţi, concomitent cu înlăturarea cadrelor vechi, valoroase şi cu experienţă, din
Armata Română. Unii generali şi ofiţeri superiori vor intra în puşcăriile comuniste. În noiembrie 1954, o dată cu desfiinţarea Divizia 59
Cavalerie Oradea, a dispărut şi arma cavaleriei. Modificări în compunerea de luptă au continuat să se producă şi în perioada 1954-1960. La
30 aprilie 1960, Regiunea a 3-a Militară îşi schimbă denumirea în
Armata a 3-a şi se restructurează. În timpul celor aproape 20 de ani
de existenţă a Comandamentului Armatei a 3-a, funcţia de comandant a fost ocupată, succesiv, de următorii generali: Sterian Ţârcă, Ion
26
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Coman, Nicolae Militaru, Vasile Milea, Ion Hortopan, Stelian Popescu
şi Iulian Topliceanu. Locţiitori au fost generalii Marin Dragnea,
Constantin Didulescu, Ion Dândăreanu şi Teodor Paraschiv.
Este perioada în care pregătirea cadrelor şi a trupei s-a făcut în
noua concepţie de apărare a ţării şi a doctrinei militare naţionale. Mii
de militari au participat, an de an, la construcţia Transfăgărăşanului, a
metroului, a canalului Dunăre–Marea Neagră, la vastul program de
îndiguiri, desecări şi irigaţii, la strângerea recoltei agricole etc. În
aceşti ani, în unităţi au fost realizate complexele de poligoane şi „platformele de instrucţie în flux continuu”. Mii de militari au fost solicitaţi
să participe la înlăturarea efectelor inundaţiilor catastrofale din anii
1970 şi 1975 şi ale cutremurului din 1977.
Intervenţia unor state ale Tratatului de la Varşovia în
Cehoslovacia (cu excepţia României) şi ocuparea acestei ţări în august
1968 au determinat schimbări profunde în structura Armatei a
3-a, care, cu toate componentele ei, a intrat în stare operativă. Atunci
au fost înfiinţate Divizia 81 Mecanizată (la Dej) şi multe alte unităţi
mecanizate şi de tancuri, au fost completate şi întărite Divizia 11 şi 18
Mecanizată, Divizia 6 Tancuri şi altele. În epocă s-a apreciat că în
toamna anului 1968, capacitatea de luptă a sporit din punctul de vedere al efectivelor cu peste 75%, iar al dotării cu tehnică militară cu circa
55%. Raţiuni de ordin doctrinar, dar şi situaţia politico-militară încordată din anii ’80, au avut drept urmare organizarea trupelor terestre pe
patru comandamente de armată. Începând cu 5 aprilie 1980, Armata
a 3-a îşi schimbă denumirea în Armata a 4-a, sediul
Comandamentului fiind la Cluj-Napoca. Celelalte comandamente de
armată erau la Buzău (2), Craiova (3) şi Bucureşti (1). Cu această ocazie, au ieşit din subordinea Armatei a 4-a Divizia 18 Mecanizată
(Timişoara), Brigada 2 Vânători de Munte (Braşov) şi alte unităţi, fiind
resubordonate celorlalte trei armate. În această perioadă, comandant al
Armatei a 4-a a fost generalul Iulian Topliceanu.
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Evoluţia Armatei a 4-a „Transilvania”
din 1990 până în prezent
După Revoluţia din Decembrie 1989, la fel ca întreaga societate românească, armata a intrat într-un lung proces de reformă şi restructurare, cu schimbări fără precedent în toate componentele instituţiei militare. Din 17 octombrie 1990, Armata a 4-a a primit şi denumirea onorifică de „TRANSILVANIA”, pe care a avut-o şi în anii
1918–1919, după realizarea Marii Uniri, în campaniile din Munţii
Apuseni şi din Câmpia Tisei. Comandanţi în această perioadă au fost:
generalul Paul Cheler (1990-1995); generalul-maior Dorin Gheorghiu
(1995-2001).
Au fost ani de mari transformări în întreaga armată, de la cadrul
legislativ la cel organizatoric şi de structură, cu o reformă care a avut
adaptări şi corectări, an de an. După 1992 s-au înfiinţat batalioane de
infanterie în garnizoanele Satu Mare, Carei, Salonta, Marghita,
Chişinău-Criş, iar în anii 1993-1995 au luat fiinţă Comandamentele
Corpurilor 5, 6 şi 7 Armată, la Timişoara, Tg. Mureş şi Dej. În mai
1994, trupele teritoriale au intrat în subordinea Trupelor de Uscat. La
1 august 1995, Armata a 4-a „TRANSILVANIA” avea trei corpuri de
armată, 23 de mari unităţi, formaţiuni şi structuri direct subordonate.
În primăvara anului 1994, România a fost prima ţară care a
aderat la programul „Parteneriat pentru Pace”, participând în următorii
ani la zeci de exerciţii multinaţionale, în ţară sau în străinătate, în
cadrul programelor „PfP”, „Mil-to-Mil” şi „Inspectorul”. Din toamna
anului 1995, o preocupare constantă a constituit-o realizarea interoperabilităţii cu structurile similare din ţările membre NATO. Pentru început, au fost stabilite 20 de obiective de interoperabilitate, o brigadă de
artilerie şi un batalion de infanterie fiind nominalizate pentru a le îndeplini. Ulterior, alte unităţi şi mari unităţi au fost incluse în acest program, cum a fost Brigada 81 Mecanizată din Corpul 7 Armată, parte
componentă a Forţei de Reacţie Rapidă, creată la începutul lunii martie 1997 şi devenită operaţională la 1 septembrie în acelaşi an. În toamna anului 1997 s-au pus bazele creării Batalionului Mixt
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Româno-Ungar, acţiune inedită şi complexă, incluzând numeroase
eforturi organizatorice şi diplomatice, care s-au finalizat în anul 1999,
unitatea nominalizată fiind Batalionul 191 Infanterie din Brigada 19
Mecanizată din Arad. După anul 1998, reforma structurală s-a derulat
concomitent cu numeroase disponibilizări şi redistribuiri la nivelul
personalului, sute de cadre părăsind sistemul militar. Totodată, în toţi
aceşti ani, activitatea de pregătire operaţională şi de instruire pentru
luptă nu a încetat, în toate unităţile desfăşurându-se activităţile prevăzute în plan – aplicaţii, exerciţii tactice, tabere, antrenamente de stat
major, convocări de specialitate, activităţi curente de control şi îndrumare, examene de brevetare a specialiştilor, călătorii de studii, testări
periodice, şedinţe de conducere a tehnicii de luptă şi de tragere etc., cu
rezultate meritorii.
În baza art.13, alin.1, din O.G. nr.41 /1999 privind organizarea şi
funcţionarea M.Ap.N. şi a Planului-cadru privind desfăşurarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2000,
aprobat de CSAT, şi a Ordinului nr. MS 33 /30.03.2000, Armata a 4-a
„TRANSILVANIA” s-a transformat în Corpul 4 Armată Teritorial
„TRANSILVANIA”, la comanda noii structuri aflându-se generalul-maior Dorin Gheorghiu.
Prin Decretul prezidenţial nr. 645/10 august 2001, o dată cu
primirea noului Drapel de luptă, s-a schimbat vechea denumire onorifică a Corpului 4 Armată Teritorial în „Mareşal Constantin
Prezan”, după primul comandant, din 1916. Comandanţii acestei
structuri au fost: generalul-locotenent Ion Cioară (1 septembrie
2001-24 aprilie 2003); generalul-maior Neculai Băhnăreanu (1 mai
2003-1 decembrie 2004); generalul-maior dr. Ioan Ciupei (1 decembrie
2004-12 decembrie 2007); generalul-maior Mircea Savu, începând cu
12 decembrie 2007.
În perioada 2000-2006, Comandamentul Corpului 4 Armată
Teritorială a gestionat un amplu şi complex proces de transformare a
marilor unităţi şi unităţilor din subordine – desfiinţări, înfiinţări, resubordonări, reorganizări, redislocări, modernizări şi operaţionalizări ale
structurilor din subordine. Astfel, în 2000 s-au desfiinţat comandamenfebruarie, 2010
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tele Corpurilor 5 şi 6 Armată (din Timişoara şi Târgu-Mureş), iar
Corpul 7 Armată „General Nicolae Şova” (din Dej) s-a transformat,
începând cu 1 aprilie 2000, în Comandamentul 7 Operaţional, care, la
rândul său, s-a desfiinţat în 2002.
În 2001, Brigada 4 Mecanizată ”VOIEVODUL GELU” din
Zalău se transformă în Baza 3 Instrucţie a Infanteriei, iar Brigada 24
Artilerie Antitanc „EFTIMIE MURGU”, din Lugoj, devine Baza 10
Instrucţie Artilerie şi Rachete, ambele ieşind din subordinea
Comandamentului Corpului 4 Artilerie Terestră. Până la sfârşitul anului 2004, alte mari unităţi se desfiinţează sau se transformă, intrând în
subordinea altor structuri: Brigada 7 Artilerie „General VASILE
DANACU” (devenită Regimentul 7 Artilerie din Brigada 69 Artilerie),
Brigada 230 Infanterie Moto „PINTEA VITEAZUL”, Brigada 612
Artilerie Antitanc (devenită Regimentul 612 Artilerie Antitanc din
Brigada 69 Artilerie), Brigada 18 Mecanizată
Teritorială
„DECEBAL”, Brigada 1 Vânători de Munte „General GRIGORE
BĂLAN”, Brigada 2 Tancuri „MUREŞ”, Brigada 19 Mecanizată
„ZIRIDAVA”,
Brigada 5 Artilerie Antiaeriană
„General
BURILEANU”.
În 2003, intră în subordinea Comandamentului Corpul 4 Armată
Terestră marile unităţi şi unităţile din cele şase judeţe din Moldova:
Brigada 33 Mecanizată Terestră „ALEXANDRU CEL BUN”, Brigada
63 Tancuri „BOGDAN VODĂ”, Brigada 61 Vânători de Munte
Teritorială „General VIRGIL BĂDULESCU” şi Brigada 15
Mecanizată Teritorială „PODU ÎNALT”.
În 2005 au fost desfiinţate peste 30 de unităţi şi structuri diferite, printre care Brigada 11 Infanterie Moto Teritorială „CAREI”,
Brigada 33 Mecanizată Teritorială „ALEXANDRU CEL BUN” şi
Brigada 63 Tancuri „BOGDAN VODĂ”, iar în prima parte a anului
2006 au fost desfiinţate Brigada 6 Tancuri „HOREA, CLOŞCA şi
CRIŞAN”, Brigada 5 Vânători de Munte „AVRAM IANCU”,
Batalioanele 27 şi 304 Vânători de Munte. Totodată, în această perioadă au fost înfiinţate, restructurate, redislocate şi resubordonate un
număr semnificativ de unităţi din subordine.
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În baza Dispoziţiei Statului Major General nr. G.2 /S.729 din
29.04.2008, începând cu 15.06.2008 a intrat în vigoare statul de organizare al Comandamentului Diviziei 4 Infanterie care a primit denumirea onorifică „GEMINA” (aprobarea nr.H-2.566 din 24.05.2008),
al cărui comandant este generalul-maior dr. Mircea Savu.
Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” este situat în
capitala istorică şi culturală a Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca.
El este organizat şi funcţionează în sistem modular, constituind organul operativ de conducere a structurilor subordonate marii unităţi, fiind
subordonat nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre. Zona sa de
dislocare cuprinde 20 de judeţe, întinzându-se în jumătatea de nord a
ţării, pe o suprafaţă de aproximativ 117 000 km2, reprezentând aproape jumătate din suprafaţa totală a României. Această zonă este mărginită de frontiera de stat la sud-vest, vest, nord şi est, de la Orşova până
la Bârlad, pe o distanţă de aproximativ 1 600 km. Comandamentele de
mari unităţi sunt dislocate în localităţile mari, de regulă reşedinţe de
judeţ. În îndeplinirea misiunilor specifice, ele beneficiază de sprijin
permanent şi consistent din partea autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi a celorlalte structuri componente ale Sistemului
Naţional de Apărare.

Participarea la operaţii
multinaţionale
şi iniţiative regionale
Participarea forţelor armate române la misiuni în afara teritoriului naţional este o componentă importantă a configurării profilului
strategic al României ca membru responsabil al comunităţii internaţionale. În „Strategia de transformare a Armatei României”, referitor la
participarea cu trupe la misiuni internaţionale se arată că: „Armata
României va participa în cadrul Alianţei şi Uniunii Europene la răspunsurile pe care acestea va trebui să le dea provocărilor împotriva
intereselor de securitate, în interiorul sau în afara zonei euroatlantice,
precum şi la soluţionarea unor conflicte care impun executarea de opefebruarie, 2010
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raţii de mică sau mare intensitate. Aceasta va opera într-un mediu multinaţional, împreună cu forţele celorlalte ţări membre ale Alianţei şi
Uniunii Europene sau coaliţii ad-hoc, în strânsă cooperare cu organizaţii naţionale, internaţionale, guvernamentale şi non-guvernamentale”
[3].
După anul 1994, când România a fost prima ţară care a aderat la
programul „Parteneriat pentru Pace”, militarii din Divizia 4 Infanterie
„GEMINA” au avut o prezenţă activă la desfăşurarea unor exerciţii
multinaţionale, în ţară şi în străinătate, au îndeplinit misiuni în teatrele
de operaţii şi au participat la iniţiativele regionale, dintre care se reliefează:
• misiunile de menţinere a păcii şi de reconstrucţie, cu detaşamente şi observatori militari în: Albania – un pluton de infanterie din
Batalionul 151 Infanterie în perioada mai-iulie 1997, comandat de
locotenentul Silviu Negură, acţionând în cadrul Batalionului 2
Infanterie; Angola – companie de infanterie din cadrul Batalionului
151 Infanterie al Brigăzii 15 Mecanizată, comandată de căpitanul
Gheorghe Cozma, componentă a Batalionului 26 Infanterie în perioada aprilie-octombrie 1996; detaşamentul Batalionului 812 Infanterie
constituit din 715 militari, comandat de maiorul Alexandru Rus, în
perioada octombrie 1996 -aprilie 1997, două structuri de tip companie
din Batalionul 151 Infanterie în subordinea Batalionului 812 Infanterie
comandate de căpitanul Aurel Atasiei; compania de infanterie din
cadrul Batalionului 151 Infanterie, constituită ca forţă de reacţie rapidă, comandată de locotenent-colonelul Gheorghe Dorofte, perioada
iunie 1997-februarie 1998, primele trei luni acţionând independent în
cadrul misiunii, ulterior intrând în organica detaşamentului
Batalionului 812 Infanterie; Bosnia-Herţegovina – un pluton de
infanterie din Batalionul 151 Infanterie în perioada martie 1996-aprilie 1997, comandat de căpitanul Dan Ilie Simion, în subordinea
Batalionului 96 Geniu în cadrul misiunii IFOR; trei detaşamente de
poliţie militară ale Batalionului 400 Stat Major şi Deservire compuse
din 23 militari în perioada aprilie 2006-aprilie 2009, în cadrul misiunilor EUFOR ALTHEEA IV, V şi IX, comandate de căpitanul Daniel
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Vătămanu, locotenentul Ovidiu Iliţoiu şi locotenentul Drăghici
Marcel; Burundi; Congo; Etiopia; Kosovo – detaşamentele
Batalionului 812 Infanterie, constituite din 86 de militari în cadrul
misiunii BELUROKOS 8 sub comanda căpitanului Dorin Ghejeu,
BELUROKOS 9 şi 10, sub comanda locotenentului Bogdan Udriş, respectiv a locotenentului Cornel Todea Bălan, Batalionului 811
Infanterie, constituit din 96 de militari în cadrul misiunii
BELUKROKO 11 sub comanda locotenentului Mihai Pop,
Batalionului 191 Infanterie, în cadrul misiunii BELUKROKO 12 sub
comanda maiorului Nicolae Niţă, RO FND VI, VII, XIV şi XV comandate de locotenentul Adrian Teodorescu, maiorii Ştefan-Marcel
Miculuc, Mircea Ştefan şi Daniel Pop, Batalionului 498 Paraşutişti, în
cadrul misiunii RO FND XIX, cu efectiv de 86 militari în perioada
august 2009-martie 2010 (misiune în curs de desfăşurare) sub comanda maiorului Cristinel Calinciuc; Kuweit – Compania 383 Apărare
NBC, 71 militari sub comanda căpitanului Tiberiu Negură etc.;
• misiunile finalizate de militarii încadraţi în diferite comandamente multinaţionale în Afganistan, Bosnia-Herţegovina, Irak,
Kosovo, SUA (peste 150 de militari);
• iniţiativele regionale, cu Batalionul Mixt Româno-Ungar şi
Batalionul Multinaţional de Geniu „TISA”, cu Brigada Multinaţională
de Forţe în Aşteptare „SHIRBRIG” (peste 1 000 de militari rulaţi în
mai mult de 25 de misiuni);
• participările la etapele din cadrul programului „Mil-to-Mil” în
ţară şi peste hotare (o medie de 10 misiuni pe an);
• activităţile de control pe linia armamentelor, în ţară şi în străinătate – peste 20 de misiuni;
• cursurile de perfecţionare avansate de comandă şi stat-major,
seminarile profesionale şi cursurile de specializare lingvistică (peste
150 de participanţi).
Vârful de lance privind participarea personalului din structurile
subordonate Diviziei 4 Infanterie la operaţii multinaţionale a fost atins
după atentatele de la 11 septembrie 2001, un impact considerabil nu
doar în SUA, ci asupra întregului context de securitate pe plan internafebruarie, 2010
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ţional de securitate, percepţia riscurilor şi metodelor de prevenire şi
combatere a acestora modificându-se fundamental. În acest context,
structuri subordonate comandamentului Diviziei 4 Infanterie au participat în cele mai fierbinţi teatre de operaţii, Irak şi Afganistan, astfel:
• în teatrul de operaţii din Afganistan, în cadrul misiunii
„ENDURING FREEDOM”, Batalionul 812 Infanterie în perioada
decembrie 2002-iulie 2003, sub comanda maiorului Dorin Blaiu,
Batalionul 151 Infanterie în perioadele august 2003-decembrie 2004,
sub comanda locotenent-colonelului Dumitru Scarlat, iulie 2005ianuarie 2006, sub comanda locotenent-colonelului Vasile Roman, în
cadrul misiunii „ISAF III” Batalionul 812 Infanterie, în perioada
decembrie 2006-iulie 2007, sub comanda maiorului Ovidiu Uifăleanu,
detaşamente de Poliţie Militară ale Batalionului 400 Stat Major şi
Deservire în cadrul misiunilor „ISAF IV,V,VI,VII,VIII” constituite din
25 militari în perioada iulie 2003-aprilie 2006 comandate de: căpitanul
Viorel Orza, locotenenţii Ioan Mânea şi Alexandru Pintilie, căpitanii
Costică Chiţoiu şi Petru Prunduş, Compania de Infanterie din cadrul
Batalionului 151 Infanterie în perioada iulie 2009-ianuarie 2010
comandată de căpitan Cristi Mihoci – misiune în curs de desfăşurare
„FINGAL”, în cadrul programului „ANA TRAINING”;
• în teatrul de operaţii din Irak, în cadrul operaţiunii „ANTICA
BABILONIA” a deschis misiunea în iulie 2003 detaşamentul
Batalionului 811 Infanterie constituit din 405 militari, comandat de
maiorul Petru Pah, ulterior au mai participat: în perioada iulie
2004-februarie 2005 Batalionul 812 Infanterie comandat de locotenent-colonelul Dorin Blaiu, în cadrul operaţiunii „IRAQI FREEDOM”;
Batalionul 151 Infanterie în perioada februarie-august 2008, sub
comanda locotenent-colonelului Dan Cîşlariu.
Bilanţul participării la misiuni internaţionale a structurilor
subordonate Diviziei 4 Infanterie „Gemina” este de peste 6 200 militari.
Concomitent cu pregătirea structurilor destinate să participe la
misiuni în teatrele de operaţii conform deciziilor factorului politic,
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL DIVIZIEI 4 INFANTERIE
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în anul 2010 îl constituie derularea operativă şi eficientă a procesului
de transformare şi modernizare a forţelor din subordine în scopul realizării de capabilităţi cu grad înalt de susţinere şi interoperabilitate, flexibile, mobile, dislocabile în teatre, capabile să participe la întreaga
gamă de misiuni NATO, UE şi la misiuni de tip „Coaliţie”, optimizarea sistemului de planificare, prognozare, bugetare, evaluare şi management al achiziţiilor în vederea înzestrării structurilor cu echipamente compatibile, moderne şi performante, precum şi implementarea noului sistem de management al resurselor umane potrivit planurilor elaborate de SMFT.

BIBLIOGRAFIE:
Colectiv, Armata a IV-a Transilvania la 80 de ani, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p.11.
Colectiv, Armata a 4-a „Transilvania” în cruciada eliberării
Europei, vol.III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p.16.
*** Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti,
2007, p.23.
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Privind în trecut
cu mândrie
LOCOTENENT-COLONEL DR.VASILE VREME

dată cu primirea Drapelului de luptă la 15 iulie 1996,
Batalionul 341 Infanterie a devenit unitate de sine-stătătoare, cu sarcini şi responsabilităţi majore, preluând totodată tradiţiile
de luptă ale Regimentului 34 Infanterie Constanţa.
După primirea Drapelului de luptă, batalionul s-a înscris pe un
drum greu, dar sigur, al restructurării şi modernizării. Ne-am aşezat cu
toţii, de la locotenent-colonel la soldat, la o muncă asiduă şi susţinută,
convinşi fiind că ne vor aştepta misiuni importante. Am muncit mult
axându-ne pe pregătirea profesională şi de specialitate şi sperând că
într-o zi cineva îşi va arunca privirea şi în acest colţ de ţară (Topraisar)
şi ne va veni şi nouă rândul să participăm la misiuni internaţionale.
Foarte mare ne-a fost mirarea când, în 2004, am primit un mandat pentru pregătire în vederea îndeplinirii unei misiuni în Balcani. Cu toţii am
spus: – „A sosit soarele şi pe strada noastră“ – şi aşa a fost. Am primit
misiunea şi am trecut cu toţii la pregătirea ei. Aşadar, prima misiune a
Batalionului 341 Infanterie a fost în Balcani („butoiul cu pulbere“ al
Europei), în KOSOVO.
Balcanii şi, în general, sud-estul european au constituit, de-a
lungul secolelor, o regiune caracterizată prin instabilitate şi frămân-

O
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tări sociale, politice şi militare, ale căror motive reale trebuie căutate într-o istorie zbuciumată, plină de contradicţii şi discontinuităţi de
diverse feluri, în cursul căreia etniile conlocuitoare au fost nevoite,
nu o dată, să interpreteze partituri scrise de alţii, potrivit intereselor
marilor puteri şi rivalităţilor dintre acestea.
Coexistenţa în Peninsula Balcanică, pe un teritoriu relativ redus,
a unui mare număr de etnii de diverse origini, într-un amestec complex
de naţionalităţi şi religii, care justifică analogia cu o blană de leopard
sau cu un mozaic, face inoperantă, în multe cazuri, orice tentativă de
trasare a unor limite care să separe net grupurile etnice în unităţi
teritoriale „pure”, de o întindere cât de cât semnificativă şi validă din
punct de vedere economic.
Aveam ca misiune principală, în cooperare cu forţe ale armatei
italiene, paza şi securitatea unei enclave sârbeşti (localitatea
Gorazdevac), şi, totodată, paza şi apărarea bazei militare în care eram
dispuşi noi, Batalionul 341 Infanterie şi contingentul italian. A fost o
experienţă binevenită pentru batalion, având în vedere că aveau să
urmeze noi misiuni mult mai complicate. Războiul etnic şi religios din
Balcani a dus la o acutizare majoră a relaţiilor dintre cele două etnii:
sârbii şi albanezii. Pe tot parcursul războiului s-au omorât unii pe alţii
şi, cu „sprijinul“ altor puteri, în zonă s-a stabilit o stare de ură greu de
explicat şi de transpus în cuvinte. Iată deci că într-un astfel de climat
Batalionul 341 Infanterie a primit prima sa misiune, foarte dorită de
altfel, şi, bineînţeles, destul de delicată. Mandatul misiunii se derula pe
o perioadă de patru luni.
Îndeplinind prima misiune în condiţii foarte bune, am primit-o
pe a doua, cu un detaşament de o sută de oameni, în aceeaşi zonă şi
această misiune a fost îndeplinită în condiţii bune, drept urmare batalionul a primit şi a treia misiune. Aşadar, am fost singurul batalion care
a avut trei misiuni, una după alta, în acelaşi loc. La finalul celei de a
treia, după ce aproape întreg batalionul a fost rulat în Kosovo, am spus,
fără să greşim, că într-adevăr a sosit soarele şi pe strada noastră. De altfel, singura şi principala stradă din Topraisar. La finalul misiunii am
fost onorat să raportez „misiune îndeplinită”.
februarie, 2010
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Pe tot parcursul acestei misiuni am avut relaţii foarte bune cu
partenerii noştri de coaliţie şi, de asemeni, am dus ceva din bunătatea
şi blândeţea românului şi celor două naţiuni – sârbii şi albanezii –,
comportându-ne cu ei imparţial, cu căldură, şi îndemnându-i permanent la reconciliere şi înţelegere reciprocă. După finalizarea perioadei
de refacere, având în vedere că cele trei misiuni s-au derulat foarte
bine, praful Topraisarului la angrenarea vântului caracteristic zonei ne
aducea şi alte speranţe; aşteptarea nu a fost prea lungă şi vestea unei
misiuni în Afganistan a cuprins întreaga micuţă garnizoană. Nu a fost
un vis, a fost o realitate: a sosit mandatul pentru pregătirea unei noi
misiuni – Afganistan. Aşadar, Înainte marş... la pregătire!
Considerat, pe vremuri, obiectiv strategic al securităţii externe,
terorismul devine astăzi deopotrivă atât o problemă internă pentru fiecare stat în parte, cât şi una externă, în atenţia statelor lumii.
Extinderea acestui flagel în plan internaţional se face cunoscută din ce
în ce mai mult.
Acutizarea la nivel global a contradicţiilor politice, sociale, interetnice şi religioase, corupţia, imixtiunea din exterior în treburile unor
state mai slabe, conflictele locale şi regionale, au contribuit şi contribuie din ce în ce mai mult la motivarea organizaţiilor teroriste care dispun de numeroase resurse umane, de suport militar, material şi financiar considerabile, astfel încât terorismul constituie cea mai periculoasă crimă descrisă de legea penală. Fiind o formă extremă de exprimare a radicalismului şi extremismului social, etnic şi religios, terorismul
cunoaşte o expansiune fără precedent la scară internaţională.
În acest context putem afirma că războaiele sau conflictele care
se produc într-o anumită regiune globală capătă cu timpul valenţe noi
şi se extind şi asupra altor teritorii, antrenând noi forţe şi mijloace şi
căpătând un caracter internaţional. În acest sens, un exemplu grăitor îl
poate oferi regiunea Asiei Centrale care este, în prezent, obiectul
expansiunii şi agresiunii din partea forţelor terorismului şi ale extremismului internaţional.
Un deosebit pericol pentru securitatea statelor din regiunea Asiei
Centrale, dar şi al întregii lumi, îl reprezintă războiul din Afganistan,
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ţară care este transformată, în prezent, într-un poligon al terorii, o bază
de sprijin pentru terorismul şi extremismul internaţional, un loc deosebit de favorabil traficanţilor de droguri.
Afganistanul reprezintă, la această dată, una din căile cele mai
scurte de tranzitare a sutelor de tone de opium şi heroină spre ţările
Europei şi Americii de Nord. Transportul poate fi făcut prin intermediul caravanelor din zonele tribale, în Baluchistan, de unde părăsesc
Pakistanul spre Iran. O altă rută poate fi, de asemenea, şi prin republicile din Asia Centrală. După ce plăcile sunt transportate şi mânuite
printr-o varietate de metode – incluzând catâri, camioane şi intermediari –, ajung în Europa şi de aici peste ocean.
În anul 2006, insecuritatea Afganistanului a atins cote alarmante, acţiunile diversioniste şi teroriste continuând să lovească necontenit, zi şi noapte, printr-o gamă diversificată şi foarte ingenioasă forţele Coaliţiei. Mare parte din regiunile de nord, nord-est şi nord-vest sunt
controlate de şefii miliţiilor regionale care colaborează cu talibanii şi
insurgenţii.
Autoritatea guvernului central de la Kabul este destul de limitată, fiind în continuare slăbită de fenomenul corupţiei care este în plină
expansiune în această ţară.
Armata Naţională Afgană – prost plătită, echipată şi dotată – nu
poate face faţă cu succes acţiunilor diversionist-teroriste ale forţelor
anticoaliţie. Persistenţa insecurităţii la nivelul întregului stat este pe
cale să compromită procesul de reconstrucţie.
Aşadar, după o scurtă introducere absolut necesară, iată că în
contextul politic internaţional privind terorismul, găsim Batalionul 341
Infanterie „Rechinii Albi”, angajat în deplinătatea forţelor sale şi în
această misiune deosebit de complicată, într-o ţară parcă uitată de mult
de Dumnezeu, cu oameni foarte săraci dar, pe cât de săraci, pe atât de
războinici şi necruţători.
Pregătirile pentru misiune au început din vara anului 2005 şi pot
afirma cu maximă responsabilitate că s-a transpirat foarte mult pe toată
perioada pregătirii pentru că ştiam că vom avea o misiune foarte dificilă. La sfârşitul perioadei de pregătire a urmat transferul de autoritate
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către Comandamentul 2 Operaţional Întrunit Buzău şi ceremonia de
plecare în teatru, la care au participat personalităţi marcante ale armatei şi politicii româneşti.
Primul detaşament s-a deplasat în 17 decembrie 2006. Au urmat
apoi încă treisprezece curse transportând tehnică, materiale şi oameni
iar ultimul detaşament a ajuns în data de 12 ianuarie 2006, astfel încât
tot personalul destinat pentru misiune se găsea în teatrul de operaţii.
Odată ajunşi, a început preluarea misiunii de la colegii noştri
moldoveni (oameni cu suflet mare), Batalionul 151 Infanterie „Lupii
Negri”. Odată încheiată activitatea de preluare a misiunii, Batalionul
341 Infanterie se afla acum în faţa unei mari responsabilităţi, care crea
imaginea atât a Armatei Române cât şi a României în lume. Pe scurt,
nu aveam voie să greşim şi să ne abatem nici măcar „un milimetru“ de
la ordinea şi disciplina militară, de la îndeplinirea cu responsabilitate
şi profesionalism a misiunilor încredinţate. Batalionul avea acum o
arie de responsabilitate cu o dezvoltare aproximativ egală cu cea a
Dobrogei. Aici se găseau două districte: Dand şi Daman – adică Tulcea
şi Constanţa – pe teritoriul cărora noi am primit un mandat încredinţat
pe o perioadă de şase luni pentru îndeplinirea tuturor misiunilor
cuprinse în gama de reconstrucţie şi democratizare a Afganistanului:
• Paza bazei aeriene Kandahar – obiectiv strategic de importanţă deosebită al forţelor Coaliţiei în Afganistan. Aici se găseau dispuse
toate forţele şi mijloacele de ducere a acţiunilor militare din sudul
Afganistanului, reprezentând centrul de greutate pentru desfăşurarea
tuturor acţiunilor militare din sudul şi sud-estul Afganistanului.
• Securitatea operaţiilor logistice clasa I şi clasa a II-a.
• Organizarea de puncte de control trafic fixe şi mobile pe principalele căi de comunicaţie din zona de responsabilitate.
• Însoţire convoaie logistice.
• Adunări şi discuţii cu liderii locali (SHURA).
• În fiecare săptămână o echipă a batalionului se deplasa la
sediul districtului Dand (marţea) pentru a discuta cu liderii locali problemele cu care se confruntă, iar joia la sediul districtului Daman pentru aceeaşi misiune.
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• Misiuni de evaluare directă a localităţilor cu liderii locali.
• Misiuni umanitare prin distribuirea de ajutoare populaţiei înfometate şi misiuni cu focus medical (VMO), asigurând asistenţă medicală primară populaţiei din aria de responsabilitate.
La prima mea ieşire în misiune, vă mărturisesc că Afganistanul
mi s-a părut „fierbinte” şi la propriu şi la figurat. Am conştientizat că
avem foarte serios de lucru. A fost o experienţă deosebită, atât pentru
mine, cât şi pentru întreg personalul batalionului.
Am avut un colectiv valoros, oameni deosebiţi, responsabili şi
profesionişti, şi doresc să folosesc acest prilej pentru a le mulţumi tuturor pentru responsabilitatea şi profesionalismul de care au dat dovadă
pe toată perioada misiunii.
Tehnica s-a comportat în parametri buni, fiindu-ne de un mare
folos.
Am fost apreciaţi de toţi partenerii noştri de coaliţie ca oameni
responsabili şi profesionişti şi pot afirma cu tărie, fără să greşesc, că
am reprezentat Armata României la un nivel foarte ridicat.
Odată încheiată această misiune, m-am întors în ţară cu o mare
durere în suflet: la apelul solemn am fost nevoit să raportez că am un
absent. Acesta se numeşte sublocotenent post-mortem
Ionel-Ghiorghiţă Drăguşanu, un camarad de excepţie. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
Ajunşi în ţară, am epuizat perioada de refacere şi ne-am întors la
unitate cu gândul la instruire şi pregătire pentru noi misiuni.
Altfel spus, am reluat procesul de pregătire standard, conform
specificului unităţii, planului de pregătire şi regulamentelor şi instrucţiunilor de specialitate, călăuziţi continuu de motto-ul batalionului
”Act non verba” – „Fapte nu vorbe“. Nu am fost deloc miraţi când
Batalionul 341 Infanterie a primit ordin să înceapă selecţia pentru o
nouă misiune, de această dată pe tărâmurile vechii Mesopotamii –
Ţara dintre cele două râuri – adică Irak, cel de-al treilea teatru de operaţii unde ţara noastră avea încheiate convenţii cu Statele Unite ale
Americii.
Odată încheiată perioada de selecţie, a început pregătirea pentru
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misiune. Pe tot parcursul acestei pregătiri s-a muncit după dictonul:
”Cu cât mai multă transpiraţie la instrucţie, cu atât mai puţin sânge pe
câmpul de luptă”. Au fost patru luni de pregătire intensivă, bazată pe
responsabilitate individuală şi colectivă, atât la nivelul comandamentului cât şi la nivelul subunităţilor. Pe toată această perioadă, foarte
benefică şi de un real folos ne-a fost pregătirea în centrul de pregătire
de la Cincu.
La finalul perioadei de pregătire batalionul a primit misiunea de
dislocare în Irak. Primul detaşament a plecat în data de 26 iulie 2008,
urmat apoi de încă 10 detaşamente. Odată ajunşi pe pământul irakian,
în leagănul civilizaţiei omenirii, am început să derulăm procesul de
predare-primire, concomitent cu îndeplinirea misiunilor în aria de responsabilitate. În data de 20 august am finalizat această activitate iar în
data de 21 august 2008 a avut loc ceremonialul de predare-primire a
misiunii între Batalionul 151 Infanterie ”Războieni” din Iaşi şi
Batalionul 341 Infanterie ”Rechinii Albi” din Topraisar.

La această activitate au participat importante personalităţi politice şi militare:
Din ţară:
– general de flotilă aeriană Liviu Burhală;
– colonel Gheorghe Hardon;
– colonel Florin Helman;
– colonel Ionel Cioabă;
– colonel Niculae Vochin.
Din teatrul de operaţii IRAK:
– general de brigadă Mihai Chiriţă-MNF I – DCOM Ops.(SE);
– general-maior Mihalache Oates – Comandantul Diviziei
Multinaţionale Centru;
– colonel Philip Battaglia – Comandantul Diviziei 4 Cavalerie;
– locotenent-colonel Mark Simerly – Comandantul Batalionului
27 Sprijin;
– locotenent-colonel Timothy Norton – Comandantul
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Batalionului 4 Sprijin;
– locotenent-colonel Thomas Stackpole – Comandantul
Batalionului 7 Sprijin;
– locotenent-colonel James Treece – Comandantul Batalionului
217 Sprijin;
– locotenent-colonel Drolet – CDR. GRS.;
– locotenent-colonel Timothy Mc.Kernan – Comandantul
Batalionului 142 Logistic;
– locotenent-colonel Darell Daniels – Comandantul
Batalionului 1-5 Cavalerie;
– colonel David Mansfield – Comandantul Batalionului 407
AEG;
– Ana Prouse – Şeful echipei de reconstrucţie a provinciei Dhi
Qar;
– Aziz Alwan Al Ogheli – Guvernatorul provinciei Dhi Qar;
– general de brigadă Sabah Al Fatlawi – Şeful Poliţiei
Provinciale;
– general-maior Taleb Abbais Mousa Habib – Comandantul
Diviziei 10 Irakiene;
– general de brigadă Enaimaf Faram Al-Tare Jaber – Locţiitorul
Cdt. Bg. 40 Irakiene;
– general de brigadă Saad Ali Ali Al Harbeah – Comandantul
Poliţiei din Maysan;
– Ali Muhammad Al Manshad – Şeic General al tribului;
– Mohamed Al Tayeh – Membru al consiliului local Al Badri;
– Sandra Williams – AFOSI;
– Barclay Brinson – Departamentul de stat al SUA;
– John Keith – Departamentul de stat al SUA.
Toată atenţia noastră pe timpul derulării misiunii „IRAQI
FREEDOM“ a fost îndreptată către grija faţă de oameni, relaţiile cu
partenerii noştri de coaliţie şi, în mod evident, cu militarii Brigăzii 4
Cavalerie a Statelor Unite ale Americii, care avea în subordine batalionul românesc, cu liderii locali din aria noastră de responsabilitate şi, nu
în ultimul rând, cu localnicii.
februarie, 2010
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A fost o misiune interesantă, nici grea dar nici uşoară, cu greutăţile şi bucuriile ei; ne-am îmbogăţit substanţial cunoştinţele militare
de specialitate la nivel tactic şi operativ. Pe tot parcursul misiunii, militarii Batalionului 341 Infanterie şi-au îndeplinit ireproşabil misiunile
primite, cu responsabilitate şi profesionalism. Aveam deja experienţa
misiunii din Afganistan, eram familiarizaţi cu clima asiatică, cu obiceiurile şi cutumele populaţiei arabe. Şi aceasta ne-a ajutat foarte mult.
Pe durata celor şase luni şi jumătate petrecute în Irak, am îndeplinit următoarele misiuni:
• asigurarea libertăţii de mişcare a tuturor forţelor Coaliţiei, precum şi a populaţiei civile în aria de responsabilitate primită;
• asigurarea pazei şi securităţii unor obiective strategice (podul
peste râul Eufrat şi altele) aflate în aria de responsabilitate românească;
• asigurarea pazei şi intervenţiei în baza militară din Talil-Camp
Mitica;
• executare de misiuni de iluminare pe timp de noapte;
• desfăşurarea unor activităţi CIMIC deosebit de importante
pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor primite;
• acţiuni de stabilitate şi sprijin în cooperare cu forţele Coaliţiei
în scopul creării condiţiilor pentru realizarea unui control stabil şi de
durată şi sprijinirii autorităţilor guvernamentale irakiene în aria de
responsabilitate desemnată;
• monitorizarea accesului în bază a populaţiei locale civile şi a
tuturor vehiculelor încărcate cu materiale de natură logistică;
• instruirea armatei irakiene.
Din multitudinea misiunilor executate, s-au distins câteva, de
mare importanţă, redate, în mod cronologic, în continuare.
În data de 17 august 2008, ofiţerul CIMIC al Batalionului 341
Infanterie s-a întâlnit cu şeicul Hassan Ali Tallbab, lider al tribului Al
Ghizzie. Discuţia a avt ca subiect stadiul construcţiei şcolii din localitatea Dat Al Elam şi au fost identificate şi recunoscute locaţiile unde se
vor construi alte două şcoli în Khaibir Al Janoob şi Al Mameih.
În data de 23 august 2008, Comandantul Batalionului 341
Infanterie a primit vizita şeicului Hazim Muhammad Al Manshad din
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tribul Al Ghyzzie. Discuţiile s-au desfăşurat într-un mod amiabil, şeicul subliniind relaţia bună pe care a avut-o cu contingentele româneşti
prezente în provincia Dhi Qar.
În data de 23 august 2008, Comandantul Batalionului 341
Infanterie a primit vizita şeicului Muhammad Al Taaeh, consilier local
în Al Batha, acesta a venit însoţit de şeicul Ghazi Faysal Ajeel din tribul Al Husseinat, în aria căruia, începând cu sfârşitul lunii august,
batalionul va începe să desfăşoare misiuni de recunoaştere pentru preluarea acestei zone de operaţii. Discuţia a fost direcţionată către stabilirea unei legături şi începerea unei cooperări bune între forţele româneşti şi liderii importanţi din tribul Al Husseinat.
În data de 26 august 2008, Comandantul Batalionului 341
Infanterie a primit vizita lui Muhammad Al Taaeh, consilier local în Al
Batha, acesta a venit însoţit de şeicul Abdulah din tribul Al Badoor,
lider al unei localităţi situate la Grid Repev 15900 34200; au fost discutate posibile proiecte în zona acestei localităţi. Ulterior a avut loc şi
întâlnirea cu şeicul Uday Fahad Al Shershab Al Badoor care a ţinut să
ne asigure de întreg sprijinul său în legătură cu problemele privind
securitatea în zona tribului Al Badoor, în general, şi a podului strategic
peste Eufrat, în special.
În data de 27 august 2008, Comandantul Batalionului 341
Infanterie a primit vizita şeicului Hazim Muhammad din tribul Al
Ghyzzie, discuţiile s-au desfăşurat într-un mod amiabil, subiectul principal fiind necesităţile şi nevoile din zona localităţii şeicului şi posibilitatea demarării unor proiecte în zonă.
În data de 28 august 2008, pe timpul misiunii de patrulare în
JOA 1 s-a executat şi o acţiune de tip KLE, Comandantul Batalionului
341 Infanterie a participat la o întâlnire cu şeicul Hassan Ali Al-Tallab,
în localitatea Khaibir Al Janoob, unde s-au discutat probleme referitoare la proiecte în derulare – trei şcoli primare de şase clase – o clinică
medicală – o pompă de apă cu 12 km de reţea care să facă legătura
între staţiile de filtrare a apei şi cele trei şcoli, respectiv între staţiile
Husayn al Hunaish- Ash Sharif-Humud Al Barghash-Dat Al Elam.
În data de 31 august 2008 s-a desfăşurat o misiune de tip KLE
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la casa şeicului Uday Fahad Al Badoor, la invitaţia acestuia din data de
27.08.2008. La întâlnire s-au discutat probleme referitoare la proiecte
viitoare: construcţia unei pompe de apă cu 4 km de reţea şi un proiect
pentru o staţie de filtrare a apei. În cadrul întâlnirii au fost desfăşurate
acţiuni de acordare asistenţă medicală şi umanitară şi s-au distribuit
produse alimentare.
În data de 3 septembrie 2008, Comandantul Batalionului 341
Infanterie a participat la întâlnirea cu guvernatorul provinciei Dhi Qar
la sediul Brigăzii 4 Cavalerie la invitaţia comandantului brigăzii, colonel Battaglia. S-au discutat probleme referitoare la situaţia de securitate din provincie.
În data de 8 septembrie 2008 în Camp „Dracula“, Comandantul
Batalionului 341 Infanterie a primit vizita şeicului Ali Muhammed Al
Manshad, liderul tribului Al Ghizzie. La întâlnire au fost discutate probleme referitoare la proiectele din zona localităţii şeicului, respectiv o
crescătorie de peşti, o fermă de pui şi o fermă de bovine. În aceeaşi zi
Comandantul Batalionului 341 Infanterie a primit şi vizita şefului poliţiei autostrăzii, locotenent-colonel Ashan. Au fost discutate aspecte
referitoare la cooperarea dintre forţele române şi poliţia autostrăzii în
privinţa asigurării protecţiei podului strategic peste Eufrat, pe timpul
desfăşurării operaţiunii „Golden Gate“ (22.08. – 01.11.2008).
În data de 13 septembrie 2008 comandantul Batalionului 341
Infanterie şi militari din cadrul batalionului au participat, în cooperare
cu armata irakiană şi Poliţia Autostrăzii, la ceremonia de deschidere a
traficului, pentru populaţia civilă, pe podul strategic peste fluviul
Eufrat, unde au fost invitaţi:
– guvernatorul provinciei Dhi Qar, domnul Aziz;
– comandantul Brigăzii 4 Cavalerie, colonelul Battaglia;
– locţiitorul şefului poliţiei provinciei Dhi Qar;
– şeful Poliţiei Autostrăzii;
– zece jurnalişti de la cele mai importante grupuri mass-media
din provincie.
Domnul Aziz, guvernatorul provinciei, a dat declaraţii de presă,
comentariile lui reflectând importanţa podului pentru creşterea econo46
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mică a provinciei.
În data de 15 septembrie 2008, în Camp „Dracula“,
Comandantul Batalionului 341 Infanterie a primit vizita şeicului Uday
Fahad Al Shershab Al Badoor împreună cu şeicul Nabil Mohammed Al
Manshad. A fost discutat incidentul cu IED-ul care a fost detonat în
data de 15.09.2008 pe comunicaţia Tampa. Discuţia cu cei doi şeici a
fost direcţionată către importanţa securităţii situaţiei în zona de acţiune a batalionului, în vederea facilitării procesului de reconstrucţie a
provinciei Dhi Qar.
În data de 22 septembrie 2008, în Camp „Dracula“, comandantul Batalionului 341 Infanterie s-a întâlnit cu şeicul Ali Teejeel, liderul
tribului Al Zahyria. Au fost discutate cele două proiecte în desfăşurare
din zona tribului şi o şcoală primară în zona localităţii Issam Umn
Malawiah.
În data de 2 noiembrie 2008, comandantul Batalionului 341
Infanterie s-a întâlnit cu colonelul Nadim Otawi, noul şef al Poliţiei
Autostrăzii, la podul strategic peste Eufrat. În cadrul acestei misiuni au
fost distribuite 20 de ghiozdane, 30 de pături, 20 de mingii, 40 de
pachete cu dulciuri populaţiei civile însoţite de copii, care traversau
podul.
În data de 7 noiembrie 2008, comandantul Batalionului 341
Infanterie a participat la Senior Leader Interagency Council, unde au
fost discutate proiectele de sprijinire a reconstrucţiei provinciale.
În data de 16 noiembrie 2008, s-a executat o misiune de patrulare şi Combined Medical Engagement în aria de operaţii, în scopul
interzicerii influenţei elementelor ostile asupra populaţiei şi sporirea
încrederii acesteia în FSI, în instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale ale statului irakian. Militari din Batalionul 341 Infanterie, în
cooperare cu Brigada 7 Logistică SUA, personal medical al spitalului
din provincia Dhi Qar şi forţe ale poliţiei irakiene, au organizat această activitate pentru acordarea de asistenţă medicală şi ajutoare umanitare populaţiei nomade din vecinătatea Cob Adder.
În data de 21 noiembrie 2008, comandantul Batalionului 341
Infanterie a participat la Senior Leader Interagency Council, unde au
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fost discutate proiectele de sprijinire a reconstrucţiei provinciale, din
provinciile Dhi Qar, Mayssan şi Al Muthana. Discuţiile cu principalii
şeici şi reprezentanţi ai ISF din zona de operaţii au fost purtate pe tema
noului acord SOFA votat de guvernul irakian şi despre opinia populaţiei locare referitoare la prelungirea prezenţei forţelor coaliţiei în Irak.
În data de 5 decembrie 2008, în cooperare cu militari din
Brigada 4 Cavalerie SUA, Brigada 7 Logistică SUA şi Brigada 151
Cavalerie SUA, comandantul Batalionului 341 Infanterie a condus o
misiune de tip CMO pentru acordarea de ajutoare umanitare (rechizite
şcolare, ghiozdane, mingii de fotbal) pentru 500 de copii de la şcoala
Al Annsam din localitatea Al Ajeel. Cu acest prilej domnul locotenent-colonel dr.Vasile Vreme le-a vorbit celor prezenţi despre faptul
că, în ţara noastră, în această perioadă a anului există tradiţia să se
dăruiască copiilor cadouri iar militarii români au copii acasă şi
momentul bucuriei de a le face daruri l-au trăit aici în Irak, alături de
copiii din această şcoală.
Directorul şcolii Al Annsam, profesorul Ali Muhammad Nagad,
a mulţumit militarilor români şi americani pentru darurile făcute copiilor, declarând: ”unii dintre voi aţi venit din Europa, alţii din America,
în sprijinul unei şcoli de pe un al treilea continent, Asia. Educaţia nu
are bariere, ea este reprezentată oriunde şi dacă va fi sprijinită de fiecare dată aşa cum aţi făcut-o voi astăzi, va reuşi întotdeauna.”
În data de 21 decembrie 2008, în cooperare cu militari din
MiTT din Brigada 4 Cavalerie SUA, Brigada 27 Logistică SUA şi
patru echipaje ale poliţiei irakiene, comandantul Batalionului 341
Infanterie a condus o misiune de tip CMO pentru acordarea de ajutoare umanitare (rechizite şcolare, ghiozdane, mingii de fotbal, materiale
de igienă personală) pentru 150 de copii de la şcoala Ibn Rashed din
localitatea Al Shekara.
În data de 23 decembrie 2008, militarii batalionului, în cooperare cu militari din MiTT din Brigada 4 Cavalerie SUA şi patru echipaje ale poliţiei irakiene, au executat o misiune de patrulare în scopul
asigurării dispozitivului de siguranţă pentru ceremonialul prilejuit de
predarea către autorităţile locale a podului Shat Al Khar peste fluviul
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Eufrat în urma definitivării lucrărilor de reparaţii. La ceremonial au
participat comandantul Brigăzii 4 Cavalerie SUA, ofiţeri din comandamentul brigăzii, generali ai poliţiei şi armatei irakiene, lideri locali.
În data de 10 septembrie 2008 militarii Batalionului 341
Infanterie ”Rechinii Albi” au fost vizitaţi în Camp „Dracula“ din Tallil,
Irak, de colonelul Philip Battaglia, comandantul Brigăzii 4 Cavalerie
din Statele Unite ale Americii.
Acestuia i-au fost prezentate structura, capabilităţile şi dotarea
unităţii româneşti, situaţia de securitate şi misiunile executate.
Cu acest prilej a fost organizată o expoziţie cu tehnică şi armament, militarii americani având ocazia să cunoască echipamentele prezentate.
Colonelul Battaglia a apreciat faptul că Batalionul 341
Infanterie a preluat cu succes proiectele de reconstrucţie şi că are o
relaţie specială cu localnicii şi şeicii din aria de operaţii.
În data de 24 octombrie 2008, locţiitorul şefului Statului Major
General, general-locotenent dr.Mihail Orzeaţă, a condus o delegaţie
militară care a vizitat Batalionul 341 Infanterie dislocat în teatrul de
operaţii Irak, la Tallil.
Din delegaţie au făcut parte: general-maior Nicolae Dohotariu,
colonel Alexandru Poşircă, colonel Emil Tudose, colonel Cristian
Niculescu, colonel Iulian Matei, colonel (r) Ioan Mija, colonel
Gheorghe Panica. Echipa aparţinând Trustului de Presă al M.Ap.N a
fost formată din plutonier-major Ion Chiţa – cameraman şi pcc. Petrică
Mihalache – fotograf, iar echipa de jurnalişti civili, condusă de către
locotenent-colonel ing. Leonard Mocanu, a fost alcătuită din: Cristina
Iliuţă – editor Radio Constanţa, Condruţ Burdujan – reporter Telegraf
de Constanţa şi Claudiu Zamfir – corespondent Agerpres.
Pe aeroportul din Tallil delegaţia română a fost întâmpinată de
generalul de brigadă Mihai Chiriţă, locţiitor al rectorului pentru strategie, planuri şi evaluări al Coaliţiei, şi în campul românesc de locotenent-colonel dr. Vasile Vreme, comandantul Batalionului 341
Infanterie ”Rechinii Albi”.
În cadrul briefing-ului de informare au fost prezentate misiunile
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pe care unitatea le desfăşoară în aria de responsabilitate (aproximativ
1 400 kmp).
În cele aproape trei luni de la sosire au fost executate peste 160
de misiuni de patrulare şi peste 60 de misiuni de tip ”Forţă de intervenţie rapidă”.
Militarii batalionului participă la derularea a şapte proiecte
CIMIC de renovare a unor şcoli. Totodată, subunităţile continuă programul de instrucţie în vederea menţinerii stării operaţionale. Peste
140 de militari au urmat, în cooperare cu partenerul american, diferite
stagii de pregătire prin cursuri. Starea moralului este bună, iar tehnica
din dotare se află în parametrii normali de funcţionare.
Comandantul Brigăzii 4 Cavalerie americane, colonelul Philip
Battaglia, care exercită controlul operaţional al batalionului românesc,
a subliniat, în cadrul întrevederilor cu generalul Mihail Orzeaţă, că
”unitatea comandată de locotenent-colonelul Vreme îşi îndeplineşte cu
profesionalism misiunile iar militarii români sunt foarte bine instruiţi”.
În cadrul unei ceremonii, la care a fost prezent tot personalul
unităţii, a fost citit mesajul şefului Statului Major General cu prilejul
Zilei Armatei României şi au fost înmânate distincţii onorifice unor
militari care s-au remarcat prin modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunile.
În data de 3 martie 2009 a avut loc ceremonialul transferului de
autoritate între Batalionul 341 Infanterie ”Rechinii Albi” şi
Detaşamentul de Instrucţie Irak 2009 (Batalionul 26 Infanterie).
La ceremonial au participat următorii invitaţi:
• Din partea partenerilor americani:
– de la Brigada 4 Cavalerie – CSM Edwin Rodriguez, LTC
Cook Nathan, LTC Nelson, MAJ Boyce Edwads, MAJ Bradshaw;
– de la B.D.O.C. – LTC Tim Noton, CSM Dennis Eger, MAJ
Jose Laguna;
– de la Batalionul 2-12 Cavalerie – LTC Scott Kendrick, CSM
William May;
– de la Brigada 4 BSB – COL Smith, CSM Newton;
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– de la Batalionul 14 Geniu – LTC Peter Helmliger, CSM Otto;
– de la PRT – Mr. Bunning, Ms. Anna Prouse;
– de la MEDEVAC – LTC Raed, LTC Thafear, MAJ Meador.
• Din partea armatei şi poliţiei irakiene:
– GB GEN Al Fatlawy, GEN Saad, GEN Habib, BG Jabbar.
• Din partea autorităţilor locale irakiene:
– Ali Muhammad Al Manshad Al Ghizzie, Taysser Muhammad
Al Manshad Al Ghizzie, Ghazzi Faysal Ajeel Al Hussinat, Ali Teejeel
Al Zahyria, Mahommed Al Taee, Abdul Nadjim Al Badoor, Hassan Ali
Al Tallab Al Ghizzie.
Din partea României, transferul de autoritate a fost semnat de
către generalul de brigadă Dan Ghica Radu, la acea dată comandantul
Corpului Operaţional Întrunit ”Mareşal Alexandru Averescu” şi general de brigadă Cătălin Tomiţă Tomescu, DDC J 5 şi RO SNR în Irak.
Odată atingând iarba verde de acasă, ajuns pe aeroportul Mihail
Kogălniceanu din Constanţa, cea mai mare satisfacţie a mea a fost
aceea că am raportat eşaloanelor superioare că m-am întors cu toţi
militarii acasă; apoi au urmat emoţiile revederii cu familia şi cei dragi.
Odată încheiată cu succes şi această a treia misiune, Batalionul 341
Infanterie „Rechinii Albi” poate raporta cu mândrie că este singura
unitate din compunerea Forţelor Terestre care a participat în cele trei
teatre de operaţii în care România era angajată: Balcanii de Vest, Irak
şi Afganistan. Aceasta reprezintă cu adevărat o mare satisfacţie, dar ea
este susţinută cu multă, multă trudă şi transpiraţie.
Ajunşi în ţară, militarii batalionului au urmat aceleaşi proceduri
ca şi la misiunile anterioare.
Reîntorşi în cazarmă, militarii Batalionului 341 Infanterie au
început programul de instruire, punând în practică, de această dată,
experienţa celor trei teatre de operaţii şi lecţiile învăţate pe parcursul
celor trei misiuni; aşadar „Act non verba”.
Fiecare zi de instrucţie se încheie cu gândul la o nouă misiune,
astfel încât să fim în măsură să spunem „Am înţeles” atunci când
Armata şi Ţara ne-o va cere.
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capacităţilor de
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MAIOR SORIN PANCU

orice tip de organizaţie umană există două niveluri –
conducerea şi execuţia – iar randamentul, performanţele,
succesul activităţii desfăşurate depind, în mare măsură, şi de raportul
dintre conducere şi execuţie, de relaţiile ce se stabilesc între aceste
două niveluri. Importanţa acestui factor a determinat efectuarea unor
studii economice, sociologice şi psihologice, care au definit şi au
caracterizat activitatea de conducere sub toate aspectele ei, precum şi
relaţiile dintre şefi şi subalterni.

În

Aspecte teoretice
privind stilul de conducere
Studiul activităţii de conducere face obiectul ştiinţei managementului, care promovează un sistem de concepte, metode şi instru-
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mente prin care se realizează conducerea unei entităţi micro sau
macroeconomice, sociale, ştiinţifice sau culturale, în vederea atingerii
unor obiective cât mai înalte.
Apariţia şi dezvoltarea managementului ca ştiinţă a conducerii a
impus trecerea de la o conducere de tip „amatorist“ – bazată pe talent,
intuiţie şi experienţă –, la o conducere profesionistă, bazată pe un sistem de cunoştinţe, pe asumarea responsabilităţii sociale, pe autocontrol, pe abilităţi de organizare, de comunicare şi de luare a unor decizii
pertinente.
Într-o instituţie sau organizaţie, cel învestit cu atributul conducerii are în subordinea sa oameni pe care trebuie să-i coordoneze, să le
dea sarcini, să vegheze la îndeplinirea acestora, să-i controleze şi să
răspundă de ei. Însă fiecare om îşi va exercita aceste atribuţii în funcţie de modul său propriu de a gândi, simţi şi acţiona, adică va avea propriul său “stil de conducere”.
Stilul este felul propriu de a se exprima al unei persoane, o
metodă sau o manieră de lucru, modul său general de a fi. Când raportăm aceste caracteristici la modul cum cineva acţionează în mod constant la locul său de muncă, la ceea ce este propriu în felul lui de a
munci, definim stilul de muncă, iar când ne referim la specificul comportamentului conducătorului, definim stilul de conducere.
Stilul de conducere însumează toate particularităţile caracteristice cadrelor de conducere, ansamblul de atitudini, metode de lucru
adoptate şi trăsăturile specifice relaţiilor cu subalternii şi cu mediul
extern.
Cunoaşterea metodelor manageriale de către instructor, pe care
nu le poate confunda cu cele didactice (de predare – învăţare – evaluare), îl ajută să realizeze mai bine şi alte roluri esenţiale de instruire:
– metode de cunoaştere şi analiză a informaţiilor privind mersul
acţiunilor de instruire;
– metode pentru antrenarea elevilor în activităţile proiectate, nu
numai învăţarea, rezolvarea propriu-zisă a sarcinilor stricte (didactice):
procedee de convingere (persuasive, de influenţare), motivare pentru
învăţarea activă, exemplul, crearea condiţiilor de orientare în sarcină,
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schimbul de idei şi experienţă, dezbaterea, lecţiile învăţate;
– metode, tehnici în proiectarea activităţii de instruire: compararea şi valorificarea datelor şi experienţei anterioare sau a altor modele,
metode de reflecţie individuală sau în grup (de instructori) cu studiul
cauzelor şi conturarea de ipoteze verificabile de planificare, metode
normative cu stabilirea şi respectarea normelor de proiectare;
– metode, tehnici de coordonare, dirijare a acţiunii elevilor:
antrenarea în rezolvarea directă şi prin cooperare a obiectivelor, atribuirea de sarcini comune şi diferenţiate (conducerea prin lucrări, proiecte), atribuirea temporară a unor sarcini de îndrumare a unor elevi de
către alţii, procedee de coordonare (de armonizare a acţiunilor, de
îmbinare a eforturilor elevilor, de echilibrare a sarcinilor şi modurilor
de antrenare);
– metode, tehnici în luarea deciziilor optime anterioare, în timpul şi după realizarea acţiunilor de instruire: utilizarea metodelor prezentate la cunoaşterea şi analiza informaţiilor necesare luării unei decizii, a metodelor indicate la antrenarea elevilor în conturarea unei hotărâri privind învăţarea activă, formularea de alternative şi dezbaterea
lor, alcătuirea unui „arbore decizional“ sub forma unei diagrame de
soluţii posibile, alegerea variantei optime din variantele date (regula
optimalităţii), reprezentări grafice.
Modernizarea reală a armatei necesită, în mod obligatoriu,
corectarea sistemului de achiziţionare a competenţei militarului şi,
pentru aceasta, reproiectarea pe baze ştiinţifice a întregului sistem al
învăţământului militar. Reproiectarea învăţământului militar presupune, în acest sens, parcurgerea următoarelor etape:
a) stabilirea cerinţelor operaţionale la care trebuie să răspundă
viitorul militar;
b) stabilirea competenţelor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor operaţionale;
c) stabilirea conţinutului de învăţat ce asigură achiziţionarea
competenţelor;
d) stabilirea tipului de activităţi didactice ce vor asigura dobân-
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direa acestor competenţe;
e) stabilirea modalităţilor de măsurare şi evaluare a achiziţiilor
şcolare.

Repere ale formării
liderului militar
Ofiţerul este format ca lider de oameni şi organizaţii militare
care incumbă, alături de alte dimensiuni, şi pe cea educaţională.
Formarea ca educator a liderului este, în primul rând, sarcina instituţiei
militare de învăţământ; pot numi această perioadă etapa pregătirii iniţiale. Urmează etapa pregătirii continue (permanente) în care ofiţerul
(viitorul lider militar) se menţine în concordanţă cu noutăţile teoretice
şi practice care apar în educaţie, alături de aceleaşi situaţii faţă de cuceririle ştiinţei militare şi ale specialităţii în care activează.
Care dimensiune, dintre cele ce structurează personalitatea liderului militar, este mai importantă? Iată o întrebare al cărei răspuns doar
viaţa, rolul ofiţerului în angrenajul militar, poate să-l stabilească.
Actualmente, este cert că dimensiunea de educator nu poate fi
neglijată. Formării iniţiale ca educator trebuie să i se dea importanţa
cuvenită. A spera că activitatea la conducerea subunităţilor este cea
care-l formează cel mai bine înseamnă a minimaliza rolul instituţiei
militare de învăţământ, a scoate nejustificat această instituţie din logica formării ofiţerului.
Este adevărat că nu întotdeauna există o suprapunere totală între
intenţionalitatea formării iniţiale şi configuraţia efectivă a profesiunii.
De aceea, instituţia militară de învăţământ trebuie să vizeze formarea
profesională cea mai probabilă a absolventului, şi nu o stare imponderabilă, indeterminată.
Orientat explicit spre formarea şi ca educator, parcursul şcolar al
viitorului lider militar (Academia şi Şcoala de Aplicaţie /Centrul de
Instruire) reuşeşte doar parţial să răspundă chemării pe care o adresează practica din unităţi. Studentul şi apoi cursantul este confruntat cu
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două direcţii de pregătire: prima, de acumulare a informaţiilor şi de
formare a tehnicilor de utilizare în specialitatea aleasă şi, a doua, de
însuşire a disciplinelor psihopedagogice şi formarea deprinderilor de a
operaţionaliza cele însuşite în faţa subunităţii.
Este cert că unităţile beneficiare ale absolvenţilor reclamă vehement că cea de-a doua direcţie este fie neglijată, fie rău întemeiată.
Trecerea în spaţiul real al meseriei pe care o face ofiţerul arată că, de
regulă, cel mai bun student (cursant) nu devine, automat, cel mai bun
comandant, după cum studentul (cursantul) mediocru nu evoluează în
mod sigur spre statutul comandantului slab. Dacă pregătirea ca specialist militar, conducător şi cetăţean şi-a găsit orientările principale, cea
de educator este încă în suferinţă.
Ca lider, ofiţerul proiectează şi conduce acţiuni militare, pentru
început la nivelul plutonului. Nu se poate contesta că, în condiţii de
pace, principala acţiune militară pe care o proiectează şi conduce este
procesul educativ. Sub raport ştiinţific se oferă astfel viitorului absolvent un paleativ care-i va folosi cu adevărat în confruntarea cu realitatea instrucţiei şi a altor activităţi educative pe care le va conduce.
Proaspătul absolvent nu trebuie să apară astfel timorat în faţa subordonaţilor, cu conştiinţa putinţei de a oferi eficient ceea ce ştie în specialitatea sa. „Experienţa” şi conştientizarea, cu conotaţii pozitive a puterii pe care o deţine, pot să determine evoluţia sa spre tipul de educator
militar.

Rolul managerului privind
formarea liderului militar
Deciziile moderne ale conducerii propun şi aplică metodele de
luare a hotărârilor eficiente pentru nenumăratele probleme ce le ridică
realitatea.
Conducătorul de astăzi nu se poate baza în mare măsură pe
experienţă şi pe literatura de specialitate deoarece, fie descrierile sunt
incomplete, fie condiţiile interne şi externe diferă. Pe de altă parte, sistemele sunt de o amploare, o complexitate şi dinamicitate din ce în ce
mai mare. Activităţile manageriale interacţionează între ele în cadrul şi
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între sistemele de management. Acţiunea în sine – intervenţie, modificare – asupra sistemelor – este ceea ce diferenţiază conducătorii
(managerii) de cei conduşi.
Un bun manager trebuie să întreprindă următoarele acţiuni1:
– stabileşte obiective şi trasează sarcini;
– rezolvă probleme şi ia decizii;
– planifică şi organizează;
– controlează şi dirijează;
– se informează şi comunică.
Totodată, acesta trebuie să întreprindă aceste acţiuni asupra:
– oamenilor;
– organizaţiilor;
– planurilor.
O definire simplă şi intuitivă dată managementului de către
R.Griffin este: „a şti exact ce vrei să faci cu oamenii şi apoi să vezi ce
au făcut, acest «ceva» urmând a fi cel mai bine şi cât mai ieftin făcut”.2
O altă definiţie dată managementului aparţine lui Robert
Kreilner; acesta defineşte managementul ca fiind: “acel proces prin
care se acţionează împreună, cu şi prin alţii, pentru a realiza obiectivele organizaţiei într-un mediu în continuă schimbare”; punctul vital al
acestui proces îl constituie eficienţa cu care sunt utilizate resursele
limitate.3
În teoria sistemelor există abordarea conform căreia, pentru conducerea organizaţiilor, se utilizează patru tipuri de intrări, resurse:
– resursa umană, incluzând talentul, priceperea şi munca oamenilor;
– resursa financiară, incluzând capitalul financiar necesar pentru
operaţiile curente şi cele pe termen lung;
– resursa materială, incluzând echipamente tehnice, clădiri etc.;
– resursa informaţională, incluzând ansamblul datelor (cu caracter de noutate şi utilitate) necesare luării deciziilor.
În acest context, o posibilă definiţie a managementului poate fi:
“un set de activităţi, incluzând planificarea, luarea deciziei, organizarea, conducerea (dirijarea) şi controlul, toate orientate spre folosirea
resurselor umane, financiare, materiale şi informaţionale a organizaţiei
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într-o manieră efectivă şi eficientă (efectiv = folosirea resurselor pentru a face ceva în mod corect), în scopul atingerii unui obiectiv”.
Procesul de instruire trebuie să asigure, în primul rând, formarea
capacităţilor de conducere pe baza aptitudinilor existente, apoi să-l
înarmeze pe viitorul militar cu metode eficiente de conducere.
Metodele de conducere sunt modalităţi de acţiune pentru realizarea
obiectivului propus, sunt legităţi ale activităţii umane care prevăd succesiunea logică, care implică utilizarea diferitelor tehnici şi instrumente pentru realizarea scopului propus.
În ultima vreme există strădanii pentru a „construi” modelul teoretic al ofiţerului în general, precum şi al celui ce aparţine unei arme
şi/sau specialităţi în ideea de a oferi o imagine cât mai corectă a trăsăturilor esenţiale ce caracterizează ofiţerul în raport cu sarcinile pe care
le are de îndeplinit la începutul carierei – imagine utilă în proiectarea
învăţământului pentru formarea ofiţerilor.
Între dimensiunile care statuează personalitatea ofiţerului este şi
cea de educator. Trebuie observat însă că la nivelul subunităţilor, educator nu este doar ofiţerul, ci toţi comandanţii, militarii care au subordonaţi şi răspund de educarea lor. Ei trebuie, pentru a fi eficienţi, să
cumuleze trăsăturile generale ale educatorului, sau parte din acestea,
corespunzătoare cerinţelor domeniului educaţional pe care-l gestionează. Preocuparea pentru a depista aceste coordonate este în dezvoltare.
De aceea, exigenţa, neîmpăcarea cu lipsurile şi cu absenţa de la pregătire, responsabilitatea pentru ceea ce trebuie să facă, răspunderea pentru ceea ce a făcut, punctualitatea, prestanţa militară, sociabilitatea,
ataşamentul faţă de subordonaţi, încrederea în oameni – sunt însuşiri
care trebuie să aparţină liderului militar.
NOTE
1
Culda L., Managementul organizaţiei militare, curs, vol. I, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre, 2006.
2
Ibidem.
3
Teleşpan C., Stanciu L., Fundamente ale managementului organizaţiei militare,
curs, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, 2005.
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Procesul de transformare
a forţelor NATO pentru
operaţii speciale –
actualitate şi perspective
LOCOTENENT-COLONEL DR. DORU-CONSTANTIN TOCILĂ

ncepând cu 1949 şi până la colapsul Uniunii Sovietice, obiectivul principal al NATO a fost acela de a opri orice intenţie
sau încercare de extindere a hegemoniei „Puterii roşii” în spaţiul vesteuropean, apărarea colectivă a membrilor Alianţei fiind fundamentul
prin care „tirania bolşevică” trebuia să fie descurajată. Totuşi, o dată cu
dispariţia bipolarităţii puterii mondiale, scopul central al Alianţei a fost
menţinut şi completat conceptual printr-o strategie de securitate care
includea obiective generale privind combaterea riscurilor şi ameninţărilor pentru întreaga regiune euroatlantică1.
Într-o accepţiune generală dictată de necesitatea adaptării la
dinamica excesivă a mediului de securitate, liderii Alianţei au iniţiat
demersurile pentru elaborarea unei noi strategii. Publicat în noiembrie
1991, conceptul strategic evidenţia viziunea post-Război Rece a
Alianţei în concordanţă cu „noua barieră” ridicată împotriva acelor riscuri parţiale ale unei agresiuni sau constrângeri sovietice.

Î

februarie, 2010

59

Transformarea Forţelor Terestre

În acest context, anii ’90 au generat numeroase reacţii ale
Rusiei împotriva extinderii spaţiului de influenţă NATO, care combinate cu „lecţiile învăţate” din conflictele din Balcani, au necesitat o
actualizare a „conceptului strategic”.
Chiar dacă strategia de securitate NATO a fost publicată în
1999, aceasta a apărut anterior mediului de securitate marcat de atacurile teroriste din SUA şi alte capitale europene, fapt ce a afectat considerabil direcţiile de acţiune pe termen lung ale Alianţei postulate în
documentul de referinţă. Pentru a veni în întâmpinarea acestui imperativ, fostul secretar general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut forului decizional elaborarea unui nou concept strategic.
Cu toate că demersurile privind iniţiativa fostului demnitar
NATO au fost iniţiate, lipsa de reacţie din partea Alianţei ar putea fi un
efect al disparităţilor existente între aliaţi privind importanţa versiunii
din 1999 a conceptului strategic sau o consecinţă a incapacităţii organismului internaţional în atingerea unui consens suficient pentru acţiunile colective viitoare, fără a se afla în faza iminenţei unei crize.
Începând din 1999, o dată cu operaţiile din Kosovo, NATO şi-a
întrebuinţat pentru prima dată forţele în misiuni de luptă în afara graniţelor geografice, fără un mandat al Consiliului de Securitate ONU,
aparent în contradicţie cu documentele de referinţă ale celor două organisme de securitate internaţională.
În acest context, la Summit-ul NATO de la Riga (2006), liderii
Alianţei au iniţiat demersurile privind operaţionalizarea unui concept
esenţial pentru dezvoltarea capacităţilor pentru operaţii speciale ale
organizaţiei, respectiv „Iniţiativa de transformare a Forţelor NATO
pentru operaţii speciale (NATO Special Operations Transformation
Initiative – NSTI)”. Altfel spus, Alianţa a lansat un concept prin care
s-a creat un „nucleu operaţional” al Forţelor pentru operaţii speciale
(FOS) sub umbrela NATO, care să răspundă dinamicii actualului
mediu de securitate şi continue contracararea riscurilor şi ameninţărilor în următorul deceniu.
Pe de altă parte, dacă scopul acestui concept (NSTI) este de a
sprijini Alianţa pentru integrarea acelor capacităţi militare (FOS) la
60
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palierele specifice contracarării ameninţărilor actuale, totuşi această
„iniţiativă” nu poate fi operaţionalizată într-un „vacuum” caracterizat
de independenţa instrumentelor puterii: politic, militar, economic şi
civil.

Capacităţile operaţionale FOS
ale Alianţei şi conceptul NSTI
Într-o accepţiune generală, rolurile şi misiunile FOS pot fi caracterizate atât ca operaţii tip comando, cât şi acţiuni la limită între militar şi politic („diplomatico-militare”).
În acest context, misiunile FOS sunt înţelese deopotrivă ca
„acţiuni directe” şi „activităţi/acţiuni indirecte”. Dacă prima categorie
de misiuni sunt, în mod obişnuit, percepute ca acele acţiuni executate
exclusiv de structurile FOS, cea de-a doua clasificaţie cuprinde acţiunile/activităţile desfăşurate în majoritatea situaţiilor, de forţe indigene
sau auxiliare, precum şi de populaţia locală care operează în comun cu
elementele FOS.
Totuşi, această delimitare conceptuală nu este destul de clară
pentru a asigura liderilor politico-militari o înţelegere suficientă necesară pentru planificarea şi luarea unor decizii corecte pentru dezvoltarea capacităţilor FOS. De aceea, cercetările ulterioare în domeniu au
scos în evidenţă o definiţie mai exactă a misiunilor indirecte şi utilităţii lor strategice, astfel că acestea „produc pe termen mediu şi lung,
efecte mai complexe prin reducerea modalităţilor de manifestare ale
terorismului şi actualizarea bazei de date şi informaţii privind acţiunile teroriştilor”2.
Indiferent care va fi scopul strategic al NATO pentru următorul
deceniu, misiunile indirecte sunt configurate să transforme într-un mod
favorabil cadrul politic existent prin discreditarea sprijinului acordat
de populaţia locală teroriştilor sau mişcărilor de insurgenţă. În acest
fel, FOS pot multiplica avantajele oferite de forţele locale prin programele de asistenţă militară şi sprijin în străinătate (Military
Assistance – MA) conduse de acestea (FOS) pentru aplicarea tacticifebruarie, 2010
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lor, tehnicilor şi procedurilor (TTP) specifice în combaterea terorismului şi insurgenţelor.
Cu toate acestea, operaţiile indirecte nu reprezintă numai o abordare pasivă a prezenţei FOS şi procesului de instruire de bază a forţelor naţiunii gazdă, în speranţa că grupurile teroriste şi insurgente vor fi
descurajate să mai opereze în acele zone. De fapt, aceasta incumbă
obligaţia primordială de a întrebuinţa FOS într-o astfel de manieră pe
termen lung, de regulă în medii caracterizate printr-o instabilitate şi
insecuritate perpetuă şi fără avantajele oferite de sprijinul logistic şi
administrativ asociat dislocărilor unor efective considerabile de forţe
convenţionale într-o zonă de operaţii.
Având în vedere faptul că majoritatea aliaţilor au structuri FOS
ca parte a forţelor lor armate, putem afirma că acestea au capacităţile
necesare pentru contracararea eficientă a oricărei provocări prin folosirea unui spectru diversificat de TTP specifice. În realitate însă, capacităţile FOS ale ţărilor membre la nivel naţional sunt destul de reduse.
Această limitare este direct relaţionată de interesele naţionale ale fiecărui stat membru.
În acest cadru, liderii NATO au lansat la Summit-ul de la Riga
procesul de transformare a Forţelor NATO pentru operaţii speciale,
prin operaţionalizarea conceptului NSTI la toate nivelurile: tactic, operativ şi strategic.
Prin operaţionalizarea conceptului NSTI, Alianţa îşi va concentra eforturile asupra unor domenii de interes conexe cum ar fi: integrarea eficientă a structurilor FOS ale NATO la nivelurile operativ şi strategic, elaborarea şi promulgarea politicilor/doctrinelor de specialitate
între ţările membre şi a conexiunilor interinstituţionale cu forţele convenţionale şi alte agenţii/instituţii ale Alianţei.
Pentru realizarea tuturor acestor obiective, conceptul NSTI, ca
strategie iniţială a procesului de transformare a forţelor NATO pentru
operaţii speciale cuprinde trei mari direcţii de acţiune.
Prima, dezvoltarea structurii de specialitate (Biroul de operaţii
speciale) din cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din
Europa (Suprem Headquarters Allied Powers Europe Special
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Operations Office – SSOO). Chiar dacă această componentă specializată (SSOO) a activat şi înainte de implementarea conceptului NSTI,
ea a fost subdimensionată structural în raport cu volumul activităţilor
de coordonare ale FOS în cadrul SHAPE. Prin această iniţiativă se
completează şi acoperă toate domeniile funcţionale de interfaţă cu
structura centrală a conceptului NSTI: Centrul NATO de coordonare a
operaţiilor speciale (NATO Special Operations Coordination Centre –
NSCC).
NSCC reprezintă a doua dimensiune şi cea mai importantă a
conceptului NSTI. Obiectivul principal al acestei organizaţii este de a
constitui un „nucleu conceptual” de coordonare a operaţiilor speciale
ale Alianţei, sub autoritatea comandantului suprem al Forţelor Aliate
din Europa (Supreme Allied Command, Europe – SACEUR) şi a
Comandamentului Aliat pentru Operaţii (Allied Command Operations
– ACO). Astfel, directorul NSCC este consilierul SACEUR în domeniul operaţiilor speciale sub umbrela NATO şi, totodată, interfaţa dintre acesta şi structurile FOS ale Alianţei, respectiv „promotorul” tuturor iniţiativelor de transformare a capacităţilor specifice3.
Ultima dimensiune conceptuală a NSTI o reprezintă dezvoltarea
unei „Federaţii a centrelor de instruire a FOS”, prin care să fie gestionate eficient facilităţile şi zonele/poligoanele existente pentru desfăşurarea instruirii acestor structuri (FOS). Prin această abordare unitară se
realizează exploatarea eficientă a resurselor deja existente şi a capacităţilor specifice de instruire proprii fiecărei naţiuni membre, asigurându-se astfel o diversificare a instrucţiei FOS şi creştere a gradului de
întrebuinţare a unor potenţiale facilităţi, utilizate până atunci la o capacitate redusă. Totodată, interconexiunile multiple viitoare ce se vor realiza între aceste centre de instruire printr-un portal de servicii informaţionale sub autoritatea NATO, vor conduce la sincronizarea oportunităţilor multinaţionale de instruire şi dezvoltarea comunicaţiilor în
cadrul comunităţii FOS a Alianţei.
Cunoscând acum realitatea şi perspectivele conceptului NSTI,
considerăm oportună abordarea tangenţială a două documente de referinţă elaborate de NSCC: Politica pentru operaţii speciale a
februarie, 2010
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Comitetului militar NATO (NATO Military Committee 437/1) şi
Doctrina NATO pentru operaţii speciale (AJP – 3.5, Allied Joint
Doctrine for Special Operations). Astfel, dacă AJP – 3.5 trasează
misiunile doctrinare ale structurilor FOS (Special Reconnaissance –
SR, Direct Actions – DA şi MA), MC 437/1 „codifică” standardele
minim acceptabile pentru capacităţile naţionale ale statelor membre
NATO ce contribuie cu forţe la pachetul operaţional al Alianţei. În
acest context, NSCC asigură controlul asupra pachetului de capacităţi
FOS privind îndeplinirea de către aceste structuri a standardelor operaţionale cuprinse în documentul de referinţă (MC 437/1).
Având în vedere actualele capacităţi FOS ale Alianţei, putem
afirma că, din punct de vedere conceptual, acestea pot genera cele mai
importante şi complexe efecte pentru NATO printr-o abordare asimetrică şi neconvenţională a operaţiilor, în concordanţă cu ameninţările
curente şi viitoare la adresa securităţii regionale şi internaţionale.
Cu toate acestea, capacităţile FOS pot fi parţial anulate prin
deciziile politice luate în favoarea celorlalte categorii de forţe armate
(forţele convenţionale), sub aspectul unei „cuantificări” mai puţin înţelese de aceştia cu privire la efectele generate de acţiunile mai puţin
„vizibile” ale acestor structuri ale Alianţei.

Posibilităţi de acţiune pentru
eficientizarea procesului
de transformare a Forţelor NATO
pentru operaţii speciale
Realitatea actuală ne demonstrează faptul că ameninţările principale la adresa securităţii din perspectiva NATO sunt cele de natură
asimetrică. Mai mult, Alianţa nu este în prezent structurată să răspundă acţiunilor desfăşurate de entităţi non-statale fără „graniţe”, pe teritoriul unor state caracterizate printr-o instabilitate politică acută şi care
nu au capacitatea de a gestiona efectiv situaţiile create de aceşti actori
neconvenţionali.
Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl reprezintă permanen64
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tizarea situaţiei din Afganistan, în care acţiunile de tip gherilă executate de talibani au devenit mai letale şi au creat efecte negative indirecte
în ceea ce priveşte reducerea sprijinului politic în rândul aliaţilor pentru operaţiile desfăşurate de NATO în acea parte a lumii. De aceea,
considerăm că forţe cu experienţă în gestionarea unor asemenea ameninţări (asimetrice) trebuie să constituie o prioritate pentru fiecare stat
membru, pentru ca Alianţa să fie pregătită permanent să contracareze
eficient aceste pericole la adresa securităţii regionale şi internaţionale.
Totuşi, aceasta nu înseamnă că FOS ar trebui să necesite întreaga atenţie a organismului internaţional, deoarece aceste structuri analizate independent nu vor fi niciodată considerate ca răspunsuri absolute la adresa tuturor provocărilor de securitate ale Alianţei. Prin urmare, eforturile destinate procesului de transformare, în scopul dezvoltării unei capacităţi care să îndeplinească obiectivele principale de securitate ale Alianţei, necesită din partea NATO o nouă strategie de contracarare a ameninţărilor asimetrice ale secolului XXI.
Dacă NATO intenţionează să eficientizeze acţiunile desfăşurate
de structurile FOS, considerăm că aceste direcţii de acţiune ar trebui să
cuprindă în primul rând un nou document strategic, care să reflecte
provocările la adresa securităţii acestui secol, concomitent cu eliminarea ambiguităţilor ce se regăsesc în actualele documente de referinţă
ale Alianţei4. Aceasta va permite Comitetului Militar NATO elaborarea
unui nou document de referinţă în ceea ce priveşte politica Alianţei în
domeniul operaţiilor speciale, fapt ce va facilita dezvoltarea structurilor FOS pentru realizarea obiectivelor primordiale de securitate ale
organismului internaţional.
O altă direcţie de acţiune a Alianţei considerăm că trebuie să o
constituie acordul furnizorilor statali de securitate la toate metodele
potenţiale de întrebuinţare a structurilor FOS pe timpul elaborării strategiei NATO, în scopul asigurării unei inviolabilităţi a acestor „multiplicatori de forţă” în cazul unei proiecţii operative a Forţei, în raport cu
impunerea actuală a unor restricţii naţionale privind accesul celorlalţi
aliaţi la informaţiile clasificate şi alte limitări operaţionale.
În ceea ce priveşte procesul decizional, opinăm că este necesară
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eliminarea actualei proceduri consensuale de la cele mai înalte niveluri
politice ale NATO şi delegarea competenţelor către comitete, care pot
asigura coordonarea, conducerea şi monitorizarea structurilor FOS ale
Alianţei. Această direcţie de acţiune este critică, deoarece oportunităţile oferite de instruirea şi întrebuinţarea acestor forţe în momentul
producerii sau pe timpul crizelor sunt, de regulă, limitate ca durată.
Având în vedere cele menţionate anterior, considerăm că delegarea către SACEUR a autorităţii de luare a deciziei privind întrebuinţarea FOS trebuie să reprezinte o altă prioritate a Alianţei, în condiţiile
în care disputele pentru atingerea consensului la nivelurile politice din
cadrul SHAPE sunt atât de frecvente. Astfel, dacă SACEUR i-a fost
delegată autoritatea de comandă pentru apărarea spaţiului aerian al
NATO pe timp de pace, opinăm că aceluiaşi decident trebuie să-i fie
acordate competenţe similare în întrebuinţarea FOS, pentru circumstanţele pe care acesta le consideră necesare unui răspuns imediat.
Această iniţiativă ar putea asigura cadrul necesar pentru ca structurile
FOS ale Alianţei să fie întrebuinţate fără disputele frecvente actuale
din Consiliul Nord-Atlantic şi pentru asigurarea unei flexibilităţi obligatorii a conducerii militare a NATO în utilizarea eficientă a acestor
componente (FOS), în mod independent sau integrat, cu exploatarea
avantajului operaţional al capacităţilor lor unice atât în operaţiile directe, cât şi în cele indirecte.
Un ultim aspect pe care considerăm că Alianţa trebuie să-l aibă
în vedere este relaţia dintre actualele forme ale acţiunilor militare
neconvenţionale de lungă durată şi cerinţele ca furnizorii statali FOS
membri NATO să integreze această capacitate în structurile lor proprii.
Din acest punct de vedere, putem afirma că avantajul cel mai semnificativ adus prin înfiinţarea „centrelor FOS ale NATO” nu este acela
specific dezvoltării capacităţilor lor pentru SR şi DA, ci potenţialul
succes strategic şi operativ relaţionat spectrului misiunilor MA executate de aceste structuri (FOS).
În concluzie, dacă decidenţii organismului internaţional de securitate vor înţelege şi ţine cont de avantajul strategic disponibil asigurat
de aceste structuri pentru întreaga gamă complexă de misiuni necon66
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venţionale (MA), FOS ale NATO vor putea depăşi provocările asociate riscurilor şi ameninţărilor Alianţei la adresa securităţii regionale şi
internaţionale, pe termen mediu şi lung.
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(urmare din nr. 4 /2009)

Revoluţia în afacerile militare (RMA)
Teoreticienii militari au perceput cu mai mult timp în urmă
perioadele de discontinuitate în ducerea acţiunilor militare în special şi
a ducerii războiului în general, cauzate de apariţia unor noi sisteme de
armament şi tehnologii, pe care le-au numit „revoluţii“.
Începând cu anii ’90, revoluţia în afacerile militare a devenit un
concept- cheie în gândirea militară atât americană cât şi a altor ţări,
inclusiv în cele desprinse din fostul bloc sovietic. De fapt, „antecedentele” acesteia se regăsesc în revoluţia tactică1 a sovieticilor, care încercau să definească mutaţiile produse, prin anii ’60 ai secolului trecut, în
conceptul lor de apărare, în organizarea militară, ca şi la nivelul doctrinelor, prin apariţia armelor nucleare şi a rachetelor. Sovieticii
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puneau accentul pe dezvoltarea tehnologică, pe componentele tehnice
ale luptei, pe armament şi mai puţin pe posibilitatea adaptării doctrinelor de întrebuinţare a tehnicii şi armamentului la inovaţiile tehnologice.
Conceptul american de revoluţie în afacerile militare a apărut
într-un context strategic conturat de o dublă revoluţie – cea a informaţiei şi cea a globalizării, din necesitatea adaptării strategiei militare
americane la noul mediu de securitate. De fapt, ca să putem vorbi de o
revoluţie, trebuie să avem o schimbare de fond în doctrină şi în organizare.
O revoluţie în afacerile militare are drept condiţie sine qua non
o schimbare instituţională profundă ceea ce, în mod fundamental pragmatic, înseamnă profesionalizarea forţelor şi modularitatea acestora,
integrarea noilor tehnologii ale informaţiei în sistemele de armamente
existente, context în care armatele sunt nevoite să se schimbe la toate
nivelurile, simultan, de la tehnologie şi cultură, până la organizare,
doctrină, strategie, tactică, instrucţie, logistică. Un colonel de aviaţie
din Departamentul Apărării al Statelor Unite, citat de Toffler în
„Război şi antirăzboi“, spunea că „războiul din Golf a fost un război în
care un dram de silicon dintr-un computer a putut avea mai mult efect
decât o tonă de uraniu“2. Acest conflict care, practic, a „deschis“ calea
revoluţiei în afacerile militare, i-a făcut pe mulţi dintre strategi să se
oprească asupra schimbării naturii şi a conducerii războiului.
Din multitudinea definiţiilor care există pentru revoluţia în afacerile militare, credem că esenţa o reprezintă „schimbarea majoră în
arta conducerii războiului, datorată apariţiei noilor tehnologii
militare“.
RMA este o schimbare paradigmatică în sfera războiului şi poate
fi generată de noua tehnologie (cum a fost apariţia puştii cu încărcarea
posterioară), noi concepte operaţionale (cum este Blitzkrieg) sau noi
structuri ori tipare de forţe. De la războiul arabo-israelian din 1973,
muniţiile de precizie ghidate au format una din componentele semnificative ale RMA actuale.
Cealaltă componentă este reprezentată de modalităţile de luptă
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în „reţea“, care conferă luptătorilor o conştientizare situaţională aproape completă pe timpul luptei. În acelaşi timp, această componentă permite „noi şi revoluţionare capacităţi de identificare a ţintelor şi permite comunicarea între toate nivelurile de comandă“3.
În lumea afacerilor, noţiunile de e-business, alături de e-economy şi e-commerce, sunt termeni familiari, deja consacraţi. E-business
reprezintă o nouă cale de a conduce afacerile, prin interconectarea
informaţională, în mod eficient, cu viteză, inovativ, şi prin crearea unei
noi valori într-o organizaţie. Prin analogie cu e-business, e-defence
defineşte interconectarea afacerilor militare, sau mai exact, o nouă
revoluţie în afacerile militare. Prin afaceri militare se înţelege orice
activitate care susţine un obiectiv specific cu o finalitate bine determinată.
În momentul de faţă, ne aflăm într-o perioadă de tranziţie de la
epoca industrială spre epoca informaţională sau, după alte studii, la era
cunoaşterii. Fără îndoială, pacea şi dezvoltarea reprezintă subiectele
acestei epoci. Dar, cu toate acestea, nu putem uita că lumea nu este
liniştită. După unele statistici, incomplete, războaiele şi conflictele
armate care au avut loc în diferite regiuni ale lumii după anul 1990, au
fost, în medie, de 30 pe an.
În accepţiunea ştiinţei militare occidentale, „RMA constă într-o
schimbare majoră în natura războiului, determinată de o utilizare ingenioasă a unor noi tehnologii care, combinate cu schimbări semnificative în doctrina militară şi conceptele organizatorice şi operaţionale,
modifică în mod fundamental caracterul şi conducerea acţiunilor militare”4. Deci, RMA nu este altceva decât o dezvoltare a tehnologiei
informaţionale şi o transformare socială, ea reflectându-se inevitabil şi
în domeniul militar.
Ca atare, RMA va influenţa în mod deosebit aproape toate
aspectele din domeniul militar mondial, conducând la apariţia unei
serii de factori, instabilităţi şi insecurităţi, precum şi la schimbări în
fizionomia unui viitor război. RMA va exercita astfel o influenţă
extrem de importantă asupra construcţiei economice naţionale, luptei
politice şi diplomatice, asupra construcţiei armatei, precum şi asupra
februarie, 2010
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pregătirii pentru luptă a trupelor. Şi, nu în ultimul rând, se apreciază că
noua revoluţie în afacerile militare va produce schimbări de esenţă în
redefinirea noii ordini mondiale, în care puterea militară va fi un ingredient important şi un determinant evident.
Întorcându-ne în istorie, au fost câteva revoluţii, mai mari sau
mai mici, rămase sau uitate. Se spune că războiul a fost revoluţionat
atunci când „Alexandru cel Mare i-a înfrânt pe perşi, combinând infanteria Vestului cu cavaleria Estului”5.
Viziunea asupra războiului, pentru susţinătorii revoluţiei în afacerile militare, este fundamental opusă concepţiei clausewitziene.
Sigur, promotorii revoluţiei în afacerile militare care anunţă dispariţia
completă a „ceţii” şi a „fricţiunii” nu sunt mulţi, dar ei vorbesc despre
capacitatea de a stăpâni aceste două fenomene datorită noilor tehnologii. Ceea ce nu înseamnă că vom nega impactul progresului tehnologic. Totuşi, e pertinent să punem în discuţie caracterul revoluţionar al
schimbărilor produse de către o revoluţie în afacerile militare, pentru
că „ceaţa” şi „fricţiunea” sunt legate de dimensiuni pe care tehnologia
nu este în măsură să le depăşească.
Noua tehnologie nu va înlocui nici oamenii, nici materialele, ci
doar va facilita pătrunderea acestora în teren, detectarea mişcării trupelor adversarului, legătura mai mult decât vitală dintre logistică –
aprovizionare – comandă şi control – trupe – eficienţa acţiunii, precum
şi capacitatea de a limita pierderile, căutând să cunoască intenţiile
inamicului în timp şi spaţiu. 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 fazele, inerente procesului acţiunii militare – pregătirea
şi ducerea operaţiei.
Se ştie că globalizarea înseamnă progres, schimb de informaţii,
de tehnologie. Despre globalizare putem vorbi începând cu descoperirile geografice, cu apariţia şi dezvoltarea transporturilor şi a telecomunicaţiilor. Şi atunci a avut loc o „revoluţie”, în sensul propriu al cuvân74
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tului. Umberto Eco spune că nivelul nostru de înţelegere parcurge trei
stadii: iconic – suntem atenţi la conotaţiile unui mesaj, compozit –
încercăm să descifrăm încărcătura sa metaforică, şi tropic, atunci când
facem trecerea de la conţinutul propriu-zis. Încercând un răspuns,
putem spune că cele trei revoluţii care, parctic, au dat startul mileniului trei – revoluţia informaţională, revoluţia globalizării şi revoluţia în
afacerile militare – se află într-o astfel de relaţie, de înlănţuire; o revoluţie informaţională accentuează globalizarea alături de care şi prin
care determină o revoluţie în afacerile militare. Cele trei elemente sunt,
de fapt, condiţii indispensabile ale menţinerii acestui lanţ, care, fără
doar şi poate, se bazează pe informaţie, pe folosirea acesteia într-un
mod care să servească scopului propus.
Analizând fenomenul RMA, putem observa că există două
curente.
Pe de o parte, tendinţele sunt de acordare a unei atenţii deosebite la schimbările din domeniul social şi politic, considerându-se că
„RMA nu este altceva decât o parte a ansamblului transformării sociale“6. Alvin Toffler precizează că „civilizaţia nouă o provoacă pe cea
veche, prin care ansamblul social ar fi schimbat, îndemnând forţele
armate la schimbări în domeniul tehnologiei, organizării, strategiei,
tacticii, instruirii, logisticii etc., ceea ce conduce la apariţia RMA“7.
Istoricul american Michael Roberts afirmă că: „O dată cu apariţia unor
schimbări remarcabile şi a unor inovaţii la nivel strategic şi tactic, a
dimensiunii forţelor armate, precum şi a structurii politico-sociale,
acestea sunt îmbinate coerent pentru a deveni RMA.
Pe de altă parte, specialiştii americani şi occidentali percep
RMA în mod deosebit prin prisma dezvoltărilor tehnico-ştiinţifice.
Andrew Cliparnivici, directorul Centrului de Cercetări pentru
Proiectarea Bugetului Apărării Americane, consideră că patru elemente reprezintă trăsăturile RMA: schimbările tehnologice, dezvoltarea
sistemului militar, inovaţiile teoriei luptei şi remodificarea structurii
organizatorice.
Astfel, se preconizează că RMA reprezintă o combinaţie între
adoptarea tehnologiilor noi, noutăţile în teoria luptei şi reforma orgafebruarie, 2010
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nizării militare, combinaţie prin care se pot schimba definitiv caracteristicile acţiunii militare şi desfăşurarea unui viitor război. De asemenea, loviturile de înaltă precizie şi la distanţă mare, precum şi războiul
informaţional ar putea constitui o schimbare predominantă pentru un
viitor război.
În prezent, părerea majorităţii specialiştilor este că în anumite
perioade ale istoriei omenirii, unele tehnologii noi se îmbină cu concepţiile noi ale luptei şi structurile organizatorice militare, determinând
sporirea într-un ritm rapid a capacităţii operaţionale a forţelor armate,
ceea ce constituie tocmai esenţa RMA.
În plus, prin percepţiile lor în sens larg şi în sens restrâns, specialiştii occidentali clasifică RMA în două categorii: „RMA parţială“ şi
„RMA multilaterală“.
În acest sens, RMA parţială se manifestă în domeniul militar
datorită aplicaţiilor de amploare a unor categorii de arme noi sau adoptării unor noi concepţii strategice care vor determina o schimbare radicală în sfera militară. Spre exemplu, în secolul al XIX-lea, Napoleon a
adoptat eşaloanele divizie şi corp de armată în structura militară a
armatei franceze şi a utilizat o nouă doctrină a luptei armate. În secolul al XX-lea, Mao Zhe-Dong a preconizat o nouă doctrină militară –
„Războiul popular“ – prin care beligerantul cu armamentul inferior
poate înfrânge adversarul cu armamentul superior.
RMA multilaterală se manifestă ca o schimbare radicală, cu
caracter corelativ, apărută în toate dimensiunile militare. Nu numai că
această schimbare constituie o amplificare imensă a capacităţii de
luptă, dar ea face parte şi din ansamblul transformărilor sociale.
În opinia noastră, RMA parţială poate dura între 10 şi 20 de ani,
reprezentând o evoluţie normală a strategiilor în funcţie de progresele
obţinute în domeniul tehnologiilor, pe când RMA multilaterală are
implicaţii sociale majore, precum şi un profund conţinut tehnologic şi
cultural care depăşeşte limitele specificului naţional.
Alvin Toffler consideră că, până acum, în istoria lumii, RMA a
avut loc „numai de două ori” 8, prima revoluţie fiind produsul revoluţiei agricole, iar a doua fiind produsul revoluţiei industriale. În
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momentul de faţă, RMA care este în curs de desfăşurare este produsul
revoluţiei informaţionale, sau, mai bine spus, al evoluţiei procesului
cunoaşterii multidisciplinar, iar parametrii-cheie ai artei războiului
sunt reprezentaţi de „anvergură, forţă de ucidere şi viteză”.9
Opiniile specialiştilor militari chinezi10 legate de această chestiune se referă la faptul că, până în prezent, în istoria lumii, au avut loc
cinci RMA:
• prima RMA – s-a produs în războiul cu mâinile goale;
• a doua RMA – s-a produs în epoca războiului cu arme albe;
• a treia RMA – s-a produs în epoca războiului cu arme de foc,
fiind legată de inventarea prafului de puşcă şi a fost aplicată pe scară
largă în domeniul militar;
• a patra RMA – s-a produs din secolul al XIX-lea şi până în
prima jumătate a secolului XX, o dată cu descoperirea şi aplicarea
motorului cu ardere internă, precum şi a altor arme mecanice;
• a cincea RMA – s-a produs începând cu a doua jumătate a
secolului XX, mai ales în anii ’80, o dată cu aplicarea pe scară largă în
domeniul militar a armelor nucleare, tehnologiei electronice şi microelectronice, tehnologiei IT, a detectării şi telemăsurării la distanţă, precum şi a altor tehnologii.
Alţi specialişti consideră că RMA este reflectarea transformărilor sociale, economice şi a celor tehnico-ştiinţifice în domeniul militar.
Aceste transformări cuprind o gamă de revoluţionări care au imprimat
un caracter definitiv saltului calitativ produs în domeniul tehnologiei
militare, gândirii militare, metodelor de luptă şi structurii organizatorice militare, precum şi eficienţei capacităţii de luptă, în scopul schimbării fizionomiei războiului.
O nouă tendinţă se îndreaptă spre ideea că noua RMA reprezintă o transformare militară, care se manifestă în domeniul militar al
lumii, şi care îmbină corect, la timp, tehnica avansată şi sistemele de
armamente existente cu noutăţile doctrinei militare şi cu reorganizarea
structurii militare, în vederea schimbării definitive a modului de luptă
şi, ca atare, a sporirii în măsură extrem de mare a eficienţei militare. În
plus, unii consideră că RMA reflectă trăsăturile epocii informaţionale
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77

Investigarea fenomenului militar

sau erei cunoaşterii şi reprezintă un proces prin care forţa armată cu
caracteristici ale epocii industriale se transformă în putere militară cu
caracteristici ale epocii informaţionale. RMA se întemeiază pe tehnologia informaţională, iar transformările fizionomiei tehnologice şi ale
ansamblului lumii de la societatea industrială la cea informaţională
constituie o finalitate progresistă.
În concordanţă cu cele prezentate anterior, putem spune că dezvoltarea militară a diferitelor ţări, cu origini culturale diferite şi diferite moduri de gândire, determină manifestarea unor divergenţe în perceperea RMA. Sunt evidenţiate însă şi recunoscute unele puncte comune, cum ar fi:
– existenţa unei noi RMA;
– faptul că noua RMA este consecinţa inevitabilă a transformărilor sociale, îndeosebi a progresului tehnico-ştiinţific;
- baza noii RMA o constituie dezvoltarea tehnico-ştiinţifică;
– noua RMA exercită o influenţă profundă asupra unui viitor
război.
Concluzionând, putem spune că RMA reprezintă reflectarea
remarcabilelor transformări sociale, economice şi tehnico-ştiinţifice în
afacerile militare. Ea cuprinde o gamă largă de transformări revoluţionare care imprimă un caracter definitiv saltului calitativ produs în
domeniile tehnologiei militare, gândirii militare, metodelor de luptă şi
structurilor organizatorice militare, precum şi eficienţei capabilităţilor
militare. Acest salt calitativ este capabil să schimbe fizionomia unui
viitor război, iar RMA nu este numai o revoluţie simplă a tehnologiei
militare, ci este rezultatul evoluţiei societăţii umane, al unui complex
politic, economic, tehnico-ştiinţific şi al dezvoltării militare la nivel
mondial.

Diplomaţia preventivă
Analiştii consideră că cea mai potrivită definiţie a diplomaţiei
preventive a fost dată de Boutros Ghali în 1995: „Diplomaţia preventivă este acţiunea de prevenire a apariţiei disputelor între părţi, de pre78
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venire a escaladării disputelor existente şi transformării lor în conflicte (violenţe) şi limitarea acestora din urmă, atunci când ele apar”11.
Diplomaţia preventivă se poate face prin: prevenire şi negociere. Două
tipuri de conflict constituie obiectul prevenirii: conflictul dintre părţi
(denumit şi conflictul de distribuire sau coordonare), unde incompatibilitatea poziţiilor sau a cererilor face părţile implicate să caute mijloace de a predomina unul asupra altuia, şi conflictul împotriva naturii,
unde părţile se confruntă cu o ameninţare externă comună.
Procesul de negociere se poate realiza direct între părţi sau prin
mediere. Medierea presupune existenţa unui mediator, un comunicator
care poartă mesaje, acţionând ca un adevărat catalizator, fără să furnizeze vreo opinie personală pe lângă mesajele transportate. Ca proces,
negocierea are trei elemente definitorii: recompensele, atitudinile şi
tacticile.
Controlul armamentelor este un tip de diplomaţie preventivă.
Henry Kissinger nota că „din punct de vedere istoric, expansiunea
armelor a constituit mult mai des o reflectare a conflictelor politice şi
a neîncrederii, decât o cauză a acestora. Cu toate acestea, am fost de
acord că pregătirea de luptă a armelor strategice şi potenţialul distructiv al acestora au însemnat pentru contemporaneitate o perioadă de
schimbări revoluţionare”12. Se pornea de a ideea că armele pot deveni
sursa neînţelegerilor, adică aşa-zisă dilemă de securitate: „O naţiune
preocupată de întărirea forţei sale militare doar în scop defensiv poate
atrage, în mod neintenţionat, o întărire a potenţialului militar din altă
ţară”13. Prin urmare, diplomaţia preventivă manifestată prin controlul
armamentelor, de exemplu, poate fi un element-cheie în cadrul relaţiilor internaţionale, putând să redefinească în mod indirect relaţiile de
cooperare politică din state rivale. Astfel, utilizarea negocierilor cu
privire la controlul armamentelor poate fi o metodă de stopare a
unui dezastru de securitate globală.

februarie, 2010

79

Investigarea fenomenului militar

Criză, conflict, alianţă, tratat,
acord, pact, declaraţie
Legătura indisolubilă între conflicte, negocieri şi diplomaţie
creează, chiar şi pentru specialişti, probleme pentru prezentarea lor
teoretică şi practică. Trăsăturile comune, atât de numeroase, conduc
uneori la o repetiţie inevitabilă. Având în vedere că terminologia folosită spre a defini diversele acte convenţionale internaţionale este
extrem de variată, în literatura de specialitate au fost convenite următoarele expresii:
Criză – denumire dată în practica internaţională fazelor cele mai
acute ce caracterizează relaţiile internaţionale. Este folosit, deopotrivă,
pentru a descrie schimbări ce au loc în perioade de timp fie foarte scurte sau foarte lungi, dar şi pentru a descrie dificultăţi economice persistente, prăbuşirea unor civilizaţii, accidentele din sistemul financiar,
prăbuşirea acţiunilor la bursele internaţionale14. Originea cuvântului se
regăseşte în greaca veche, verbul krinein având sensul de „a judeca”,
„a separa”, „a discrimina”, „a decide”. Cuvântul grec krisis (adică
„judecată” sau „decizie”) este preluat în limba latină unde se transformă în crisin, crisis în secolul al XVI-lea, ajungând ulterior la înţelesul actual15. Este de reţinut faptul că originea termenului sugerează
imaginea negativă a conceptului. Dacă luăm în considerare nivelul de
manifestare, avem crize de nivel individual şi crize de grup. Dacă ne
referim la domeniul în care se produce şi se difuzează, avem crize politice, economice, financiare, morale, militare, demografice, alimentare,
energetice, ecologice, educaţionale ş.a.m.d. Conform spaţiului de
manifestare, geografic identificăm crize la nivel local, naţional, continental şi planetar. După cel de al Doilea Război Mondial s-a pus problema clasificării crizelor internaţionale şi funcţie de importanţa şi
efectele avute asupra ordinii internaţionale. În acest caz vorbim de
crize de centru (blocada Berlinului, criza rachetelor din Cuba) şi crize
periferice (războiul din Yom Kippur, intervenţia sovietică în
Afganistan).
Conflict – este un termen folosit în istoria artei militare în spe80
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cial în definiţia războiului: „conflict armat (de durată) între două sau
mai multe grupări, categorii sociale sau state, pentru realizarea unor
interese economice şi politice”16 sau „un conflict simultan al forţelor
armate, al sentimentelor populare, al dogmelor juridice şi al culturilor
naţionale” (Quincy Wright)17. Lexicoanele militare apărute înainte şi
după 1990 nu definesc noţiunea de „conflict” sau sintagma „conflict
militar”. Totuşi, cele două noţiuni se fac cunoscute mai ales după anii
’80, în special în cadrul politicii externe americane, când s-au făcut
eforturi pentru elaborarea unui concept politico-militar care să permită
întrebuinţarea mai eficientă a întregului arsenal de mijloace politice,
economice şi de forţe armate în afara graniţelor SUA18.În prezent,
putem vorbi despre conflicte interstatale şi intrastatale. Dacă numărul
conflictelor interstatale a scăzut puternic, nu acelaşi lucru putem spune
despre conflictele intrastatale: războaie civile, războaie de secesiune şi
de fragmentare teritorială, conflicte etnico-religioase, conflicte împotriva regimurilor opresive, împotriva legitimităţii guvernului respectiv
etc.19
Dicţionarul Explicativ al limbii române spune că „alianţa
înseamnă înţelegere politică între două sau mai multe state, pe bază de
tratat, prin care statele respective se obligă să acţioneze în comun sau
să se ajute în anumite împrejurări, în special în caz de război ori al unui
atac îndreptat de alte state împotriva unuia dintre statele aliate”20.
Putem spune că în decursul istoriei omenirii, alianţele militare,
coaliţiile politico-militare au avut scopuri, roluri şi destine diferite.
Alianţele şi coaliţiile politico-militare s-au constituit pentru executarea
de acţiuni comune ale statelor membre, urmărind rezolvarea problemelor politice, economice cu ajutorul forţelor reunite. Structura şi scopurile alianţelor politico-militare sunt marcate de epoca istorică, de regimul politic, de nivelul potenţialului economic şi militar al participanţilor la coaliţie, precum şi de politica dusă de parteneri înainte de război
şi în timpul acestuia, de situaţia geo-strategică în care se află.
În accepţiunea cea mai largă, alianţa sau coaliţia este o asociaţie, o înţelegere între două sau mai multe state, încheiată în vederea
unei acţiuni comune, pentru realizarea unor scopuri comune, urmărinfebruarie, 2010
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du-se ca statele coalizate să-şi acorde, în virtutea unor aranjamente,
ajutor reciproc, să modifice raportul de forţe prin obţinerea superiorităţii unei părţi faţă de alta. De regulă, această asociaţie este temporară,
convenită pe timp limitat sau determinată de un obiectiv comun şi
poate avea caracter economico-politic, militar sau politico-militar.
Dicţionarele, culegerile de termeni din diferite domenii ale ştiinţelor
politice, juridice şi militare, pun într-o oarecare măsură semnul egalităţii între conceptele de „alianţă”, „coaliţie”, „pact”, „bloc” şi „tratat”21. Micul dicţionar enciclopedic mai adaugă la definiţia alianţei
următoarele: „legătură temporară între două sau mai multe grupuri, în
vederea unui scop comun”22. Aceeaşi lucrare defineşte coaliţia ca
„alianţă, înţelegere între state, partide sau grupări politice, clase sociale, persoane, încheiată în vederea unei acţiuni comune”. Lucrările de
drept internaţional definesc noţiunea de alianţă internaţională ca o
„legătură între două sau mai multe state, de obicei consemnată în tratate, prin care acestea convin să acţioneze în comun, în mod permanent
sau temporar, şi să se ajute reciproc în cazul în care anumite interese
comune sau anumite situaţii politice ar determina necesitatea sau utilitatea unei asemenea cooperări diplomatice, armate, generale”23, iar
coaliţia ca o „alianţă dintre două sau mai multe state tinzând la realizarea unui anume scop, de natură temporară, general, politic şi militar”. Încheierea alianţelor în general, a celor militare în particular, este
atribut şi drept al organului executiv al statului, stabilit prin
Constituţie. În literatura istorică şi militară alianţa militară reprezintă
„acea înţelegere politico-militară consemnată într-un tratat, prin care
statele semnatare îşi asumă obligaţia reciprocă de a acţiona în comun
cu toate sau numai cu o parte din forţele lor armate pentru a se apăra
de un duşman comun”24.
Din punct de vedere istoric, chiar şi Biblia menţionează existenţa unei legături create între şefii de state sau triburi şi pe baza cărora se
acorda ajutor fie politic, fie militar. Generalul chinez Sun Tzî (circa
sec. VI-V î.e.n.), care a elaborat celebrul tratat militar „Arta războiului”, spunea că „..dacă inamicul, fără să-ţi fi dat răgaz să te pregăteşti
complet, este gata să te atace şi vine cu o armată organizată pentru a
82
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invada, dezmembra sau pustii ţara, strânge cât mai multe forţe, cere
sprijin de la vecini şi aliaţi”.25 Aceeaşi idee este practic reluată în
„Arthasastra” a lui Kautiliya, ministru şi sfetnic al regelui indian
Chandragupta, carte scrisă în anii 321-298 î.e.n. În această carte la enumerarea împrejurărilor folosirii oştilor aliate se spune: „…când ţelul
propriu este acelaşi cu ţelul aliatului; când izbânda proprie atârnă de
aliat; când aliatul este aproape şi se poate atinge ţelul folosind prisosul
de putere al aliatului.” 26. Tratatul „Arta militară” a lui Flavius Vegetius
Renatus, demnitar la curtea împăratului roman Theodosius I, subliniază datoria şefilor militari de a cunoaşte „care neamuri aliate cu duşmanii sunt puternice şi care sunt neputincioase, câtă credinţă şi putere au
aliaţii noştri, câtă tragere de inimă este în trupele inamice şi, în sfârşit,
care parte îşi poate disputa mai uşor victoria” 27.
Următorul pas în evoluţia alianţei îl realizează Hugo Grotius
(1583-1645) în cartea sa „Despre dreptul războiului şi al păcii”, prin
departajarea alianţelor în egale şi inegale.
El spune că „.. prin alianţă inegală înţelegem acea alianţă care,
prin însuşi obiectul tratatului, conferă uneia dintre părţi o oarecare
întâietate permanentă, ….întâmplându-se ca aliatul superior să fie cu
mult mai puternic decât ceilalţi aliaţi, uzurpând, încetul cu încetul,
puterea propriu-zisă. O notă aparte, cu extrem de multe învăţăminte,
poartă războaiele din perioada revoluţiei franceze şi a imperiului napoleonian, până la Războiul Crimeei, timp în care alianţele politico-militare au cunoscut însemnate mutaţii şi o puternică afirmare.
Chiar dacă unii istorici neagă nivelul importanţei pe care a
avut-o Napoleon Bonaparte în istoria mondială, trebuie să subliniem că
modificările naţionale, modificările sociale, politice, culturale şi militare au determinat încheierea unei serii de şase coaliţii politico-militare anti-napoleoniene, ultima constând în realizarea tratatului de alianţă dintre Anglia, Rusia, Austria, Spania, Suedia, Prusia şi alte state germane. Au existat alianţe care s-au erodat datorită intereselor divergente ce au eclipsat interesul comun: Mica Înţelegere, de exemplu.
Istoricii au spus că „există similitudini între Mica Înţelegere, sau mai
degrabă între sistemul francez de alianţe din estul Europei şi NATO
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după cel de al Doilea Război Mondial. În ambele cazuri, un grup de
state mici au realizat aranjamentele de securitate pentru a prezerva status quo-ul, care a devenit asociat cu – şi întărit de – o mare putere.
Întregul sistem de apărare se bizuie pe sprijinul marii puteri.”28.
Deosebirile sunt şi ele importante: sistemul francez al alianţelor răsăritene a fost realizat împotriva ameninţării a două puteri înfrânte,
Germania şi Ungaria, organizaţia de la Bruxelles s-a format împotriva
ameninţării unui aliat victorios, transformat în inamic.
Studiind sursele internaţionale de drept, mai exact bazele juridice ale constituirii alianţelor şi coaliţiilor militare, putem vorbi de două
perioade distincte :
• prima perioadă începe din 1236 î.Hr. şi se continuă până în
1919, când a fost semnat Pactul Societăţii Naţiunilor;
• a doua perioadă se derulează din 1919 până în prezent şi se
poate divide în două subperioade: prima din 1919 şi până în 1945, iar
cea de a doua din 1945 până în prezent.
Carta ONU nu face nicio referire la formarea, funcţionarea şi
destructurarea acestora, dar în acelaşi timp nu conţine prevederi prin
care să se interzică realizarea lor. În acelaşi timp, Carta conţine o serie
de prevederi de importanţă capitală pentru definirea şi înţelegerea statutului juridic al alianţelor în perioada de după cel de al Doilea Război
Mondial. „Alianţele şi coaliţiile politico-militare deşi sunt o realitate
istorică, actele juridice de constituire nu conţin în titulatura lor, decât
în rare cazuri, cuvântul alianţă.29
Tratat – denumire aplicată, de regulă, dar nu în mod exclusiv,
înţelegerilor internaţionale celor mai solemne sau având un obiect
deosebit de important.
În sensul larg al cuvântului, denumirea de tratat se dă oricărui
acord sau înţelegere care se încheie între membri ai comunităţii internaţionale şi care este destinată să producă efecte de drept internaţional.
Ca operaţie juridică, „tratatul” este un act juridic, definit, în general, a
fi o înţelegere încheiată între două sau mai multe state, prin care se
determină drepturile şi obligaţiile lor reciproce şi se stabilesc norme de
conduită pe care ele se obligă să le respecte. Pe de altă parte, tratatul
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mai poate fi definit şi ca un instrument, în care se încorporează un
acord de voinţe între state. Prin urmare, tratat internaţional înseamnă
orice fel de angajament consensual, făcut în baza dreptului internaţional şi constituie unul dintre mijloacele prin care subiectele de drept
internaţional dobândesc drepturi şi îşi asumă, unul faţă de altul, obligaţii prin care se leagă în conformitate cu dreptul internaţional.
Definiţia finală a fost propusă de către Comisia de Drept Internaţional,
în Conferinţa de Codificare din 1968-1969. Există o regulă de drept
internaţional general acceptată, în sensul că o înţelegere internaţională
nu poate constitui un tratat, decât dacă conţine obligaţii internaţionale
angajante. Trebuie subliniat faptul că în istorie se cunosc declaraţii
care nu au fost considerate tratate, deşi ele au avut o deosebit de mare
importanţă la acea dată (de exemplu, Declaraţia de la Paris din 1856,
Declaraţia de la Petersburg din 1868, ş.a.).
Spre deosebire de alianţe, tratatele au o istorie mai recentă.
Istoria menţionează că tratatele bilaterale sunt cele care au fost cunoscute primele. Ele se refereau la chestiuni pentru reglementarea cărora
nu era necesară decât prezenţa a doar două subiecte de drept şi au fost
încheiate mai întâi în statele europene. Domeniul în care s-au manifestat cel mai mult tratatele bilaterale a fost cel comercial, dar există tratate care reglementează teritoriul, condiţia persoanei umane, convenţiile de stabilire, mijloacele de comunicaţii, colaborarea în diferite sectoare sau relaţiile dintre state.
Unii specialişti spun că tratatele multilaterale îşi au originea în
anul 1815, iar forma pe care o aveau era total diferită de cea prezentă.
Putem menţiona Tratatul încheiat la Paris în 1814, care consta din
şapte tratate încheiate în termeni identici de Franţa cu fiecare din cele
şapte state aliate şi nu există nicio legătură juridică între ele. Primul
tratat multilateral negociat direct este Tratatul de pace de la Paris din
1856, unde semnatare sunt nu numai statele beligerante, dar sunt
cuprinse şi statele neutre (Prusia şi Austria). Începând cu secolul al
XIX-lea convenţiile sunt cele care predomină, adoptate fiind fie în
cadrul unor conferinţe diplomatice, fie în cadrul unor organizaţii internaţionale. Obiectul convenţiilor vizează domenii diverse: Convenţia
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de la Haga din 1907 asupra reglementării paşnice a diferendelor internaţionale, Pactul Briand-Kellogg din 1928 asupra interdicţiei recursului la forţă etc. Numărul convenţiilor multilaterale creşte în fiecare an,
având în vedere că domeniile vizate sunt extrem de numeroase. Alţi
specialişti menţionează Tratatul de Pace de la Westfalia din 1648 ca
fiind primul tratat multilateral.
Statistic s-a constatat că între 1864 şi 1919 au fost încheiate un
număr de 257 tratate multilaterale, iar între 1920 şi 1957 peste 1 200
de tratate multilaterale30.
Ar mai fi de adăugat faptul că tratatele multilaterale pot fi închise – adică participanţii sunt riguros determinaţi – sau deschise – adică
toate statele suverane şi chiar alte subiecte de drept internaţional pot
adera la el.
Acord – termen general şi cu un conţinut tehnic nu tocmai precis (nu întotdeauna). În cazul acordurilor încheiate de organizaţiile
internaţionale se ridică problema dacă dreptul internaţional recunoaşte
aceste acorduri şi dacă aceste acorduri au acelaşi caracter juridic ca şi
un tratat internaţional. Organizaţiile internaţionale au considerat acordurile încheiate de ele ca având caracterul juridic al acordurilor internaţionale. La fel, Curtea Internaţională de Justiţie consideră acordurile
încheiate ca având caracter internaţional (documente ale OIM: „acorduri între organizaţii, analoage tratatelor dintre state”; documente ale
ONU: „aceste acorduri cu statele au semnificaţie juridică considerabilă, pentru că, prin ele, organizaţiile internaţionale sunt capabile să
transforme recomandările organelor conducătoare, în obligaţii juridice
angajante”; OMS; BIRD)31.
Convenţie – se foloseşte atunci când este vorba de tratate multilaterale care cuprind reguli de importanţă generală. Termenul de convenţie a ajuns să fie folosit pentru instrumente multilaterale creatoare
de drept majore, ca şi pentru a desemna instrumentele prin care se consemnează rezultatul conferinţelor diplomatice convocate sub auspiciile ONU.
Pact – termen recent care desemnează o înţelegere cu caracter
solemn (de exemplu Pactul Briand-Kellogg).
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Declaraţie – când se stabilesc principii juridice ori se afirmă o
atitudine comună. Este considerată un tratat prin care se declară/constată dreptul existent ori se creează un nou drept, sau, prin care se
afirmă unele principii de politică ca neagresiunea sau asistenţa
mutuală. Deseori, şefi de stat sau miniştri de externe participă la declaraţii de politică externă pe care ei le consideră angajante, din punct de
vedere moral şi politic, dar care nu creează obligaţii juridice între state.
De exemplu, Declaraţia comună a preşedintelui Roosvelt şi a lui
W.Churchill din 1941, cunoscută ca fiind Carta Atlantică, sau
Declaraţia de la Washington din 1954, cunoscută ca fiind Carta
Potomac.
Există în practica mai recentă a statelor tendinţa de a nu încheia
documente care au forţă juridică iar pentru aceasta ele vor să folosească denumiri care au o conotaţie ce ar confirma caracterul lor juridic
(tratat, pact, convenţie etc) sau includ clauzele respective într-un
instrument prin care prevăd în mod direct, sau în orice alt mod, că acesta este obligatoriu din punct de vedere politic (Actul Final de la
Helsinki)32.
Negocierile care eşuează, acceptarea condiţionată a unui tratat
sau rezervele formulate cu ocazia semnării sau ratificării unui tratat
constituie linia de demarcare între un angajament internaţional incomplet şi un angajament consensual, care leagă din punct de vedere juridic. Curtea Internaţională a arătat că nu este pregătită „să ia în considerare declaraţiile, recunoaşterile sau propunerile pe care părţile au
putut să le facă în timpul negocierilor directe între ele, atunci când asemenea negocieri nu au dus la un acord complet”33.
În practica dreptului diplomatic, după codificarea realizată în
1961 (Convenţia de la Viena), tratatele internaţionale constituie una
din sursele fundamentale ale dreptului internaţional, implicit a dreptului diplomatic, dat fiind că ele consacră acordul expres al statelor în
ceea ce priveşte anumite reguli care guvernează raporturile dintre ele.
(continuare în nr. 2/ 2010)
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Rolul Afganistanului în
ecuaţia marilor puteri
LOCOTENENT-COLONEL DR.VASILE VREME

fganistanul este situat în partea de sud a Asiei Centrale
(29°28’-74°52’). Din punct de vedere geo-strategic, în prezent, Asia Centrală reprezintă una din cele mai importante regiuni ale
globului.
Afganistanul se situează sub influenţa marilor puteri: la nord
Rusia, la est China, SSE India, ESE ţările arabe, iar la vest se află
Europa, având ca partener de nădejde Marea Britanie, care este liantul
cu cealaltă mare putere mondială, USA. Aflându-se pe aceste poziţii,
fiecare din acestea pot influenţa în mod foarte puternic pe celelalte.
Aici pot fi găsite cantităţi uriaşe de petrol, uraniu, bauxită,
argint, aur, pietre preţioase. În acestă parte de lume sunt condiţii aproape ideale pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii. Celelalte ţări din
regiune au forţa de muncă înalt calificată şi foarte ieftină. Toţi aceşti
factori pun Afganistanul în poziţia de a deveni noul centru economic al
lumii, situat la confluenţa marilor puteri.
De asemenea, Afganistanul este situat la confluenţa marilor religii din lume: Budismul, Creştinismul şi Islamul (ultima fiind cea mai
tânără şi cea mai dinamică religie în prezent). Islamul reprezintă religia predominantă în Afganistan. Contrar Creştinismului, Islamul este
un mod de viaţă, musulmanii trebuind să se întâlnească cu religia de

A
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cinci ori pe zi, prin rugăciuni. Poporul afgan este foarte religios. Sfinţii
şi caracterele divine au o mare influenţă politică şi spirituală asupra
modului de gândire şi asta duce la un exces şi la un entuziasm religios
ieşit din comun, conducând la lupte împotriva infidelilor, şi câteodată,
din această cauză, se dezlănţuie Jihadul.
De-a lungul secolelor, Afganistanul s-a aflat mereu în vederea
marilor puteri, ceea ce a dus la o istorie foarte zbuciumată a afganilor.
Începând cu 1.200 î.H. teritoriul afgan a fost populat de iranieni, condus de perşi, greci, şi a devenit o zonă tampon între Europa, Asia
Centrală şi India. În anul 652 d.H., Afganistanul a fost cucerit de către
arabi, inclus în califatul arab care şi-a impus propria cultură şi religie.
Căutând să-şi extindă influenţa asupra a noi teritorii (cu potenţial uman şi economic uriaş), Marea Britanie porneşte în 1839 primul
război împotriva Afganistanului. Poporul afgan a folosit războiul de
gherilă care a durat timp de trei ani (1839-1842), rezultând pierderi
umane deosebit de însemnate de ambele părţi. Războiul a avut un final
nedecis, caracteristic războiului asimetric. În 1878 Marea Britanie
invadează din nou Afganistanul, cu acelaşi scop de a-şi extinde influenţa asupra a noi teritorii şi de a exploata resursele umane şi economice ale acestui stat. După doi ani de confruntări sângeroase (18781880), războiul se termină cu instaurarea protectoratului guvernului
Marii Britanii asupra Afganistanului. Între 1880 şi 1893, Afganistanul
a trăit sub acest protectorat. În anul 1893, în baza acordului britanoafgan, a fost stabilită graniţa de est a ţării (Linia Durand). Până în 1919
Afganistanul s-a aflat sub ocupaţie britanică.
La 28 februarie 1919, ca rezultat a unei noi confruntări sângeroase, Afganistanul şi-a declarat independenţa şi a respins campania
militară a Marii Britanii din mai-iunie 1919, suferind mari pierderi
materiale şi umane. Deci Afganistanul, în urma Tratatului de la
Rawalpindi (19 februarie 1919), obţine recunoaşterea oficială a independenţei şi a pornit pe drumul îmbunătăţirii vieţii politice, economice şi sociale.
La începutul secolului al XIX-lea Afganistanul a devenit, în
mod evident, o ţintă pentru Rusia, Persia, şi în mod special pentru
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Marea Britanie.
Între cele două războaie mondiale, Afganistanul a adoptat o
politică de neutralitate.
După declararea independenţei în 1919 şi până în 1979
Afganistanul a traversat o perioadă dificilă, cu lupte interne între triburi şi clanuri, cu momente grave de instabilitate politică. În această
perioadă, aşa-zisă independentă, Afganistanul a fost în mod permanent
ţinut sub observaţie şi testat de către marile puteri.
După Al Doilea Război Mondial, fosta URSS a acordat un ajutor important Afganistanului în reconstrucţia armatei şi, în mod evident, implicându-şi serviciile secrete nu numai în asasinatele din 1973,
1978 şi 1979, dar şi în lovitura de stat din 27 decembrie 1979. Toate
aceste implicări în afacerile interne ale Afganistanului au dus la invazia militară a URSS din 28 decembrie 1979.
Până în 1979, Afganistanul a fost mai aproape de medievalism
decât de lumea modernă. După invazia sovietică din 1979, a reprezentat polul mondial de interes şi a devenit un loc fierbinte al confruntărilor dintre Est şi Vest, reprezentând un „Război Cald” în cadrul
„Războiului Rece”. În timpul războiului, Afganistanul a fost permanent susţinut de către rivalii URSS cum ar fi SUA, China, Marea
Britanie, Pakistan şi, de asemenea, de către o parte din ţările musulmane (de orientare sunită). Ajutorul acordat de către SUA e încadrat în
limitarea expansiunii comunismului în lume, iar în ceea ce priveşte
China, aceasta s-a concertat în a obstrucţiona orice rival cu obiective
comune.
După aproape 10 ani de război care părea a nu se mai sfârşi (aşa
numitul Vietnam al Rusiei), în care s-au folosit cantităţi uriaşe de
armament, sume imense de bani şi un număr mare de soldaţi, Mihail
Gorbaciov a ordonat retragerea trupelor sovietice. Pe 14 aprilie 1988,
în înţelegerea dintre SUA şi URSS, sub patronatul ONU, este menţionată retragerea trupelor sovietice şi construcţia unui stat afgan neutru.
Nici retragerea trupelor încheiată în 15 februarie 1989, nici tratatul
ruso-afgan din 1 ianuarie 1992 cu privire la încetarea distribuirii de
arme părţilor beligerante nu a dus la încetarea luptelor între facţiunile
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interne. Perioada de după retragerea trupelor sovietice a fost marcată
de lupte interne între triburi, care au dus la dezorientarea şi slăbirea
populaţiei afgane. Retragerea sovietică a fost percepută ca o victorie
ideologică al cărei singur scop a fost să blocheze influenţa sovietică
asupra zonelor petroliere din Golful Persic. După retragerea sovietică
din 1989, SUA şi aliaţii săi şi-au redus interesul în ceea ce priveşte
Afganistanul, contribuind foarte puţin la reconstrucţia ţării după război. Rusia a continuat să susţină regimul doctorului Najbulah (fost
lider al serviciilor secrete Khad) până în 1992, când acesta a fost înlăturat de la putere. Cu toate acestea, lipsa trupelor ruseşti s-a concretizat în căderea guvernului iar rolul său a fost preluat de către trupele de
gherilă. Majoritatea elitei intelectuale a fost ori eliminată de către
comunişti, ori a reuşit să fugă peste graniţă şi un periculos vid de putere şi-a făcut loc. Luptele continue dintre facţiunile mujehedine au dus
la un stat al lorzilor războiului. Perioada post-sovietică, dominată de
corupţie şi haos, a dus la creşterea influenţei talibanilor şi a numărului
acţiunilor lor. Cea mai importantă luptă în acest război civil a avut loc
în 1994, când 10 000 de oameni au murit în timpul confruntărilor în
Kabul.
Profitând de haosul creat în ţară, anumiţi fundamentalişti afgani,
antrenaţi în tabere de refugiaţi din Pakistan de către serviciile secrete,
mafia locală (implicată în traficul de droguri), şi grupurile de extremişti s-au aliat şi au format Mişcarea Talibană. Întorşi din Pakistan,
Arabia Saudită şi din alte zone strategice, membrii partidului taliban au
dezvoltat o puternică forţă politică şi religioasă şi au preluat puterea în
1996, punând în aplicare legile tradiţionale islamice în mod foarte
riguros. Noul guvern afgan a fost avertizat în mod repetat de încălcarea drepturilor omului şi de susţinerea grupurilor teroriste internaţionale. Dar guvernul afgan nu a ţinut cont de aceste avertismente, mai mult,
şi-a extins relele tratamente în toată lumea (Al-Qaeda, Jihadul Islamic
Egiptean, Organizaţia Mujahedină Harakhatul). În aceste condiţii de
climat terorist, în 1998 SUA au atacat cu rachete baza de antrenament
a lui Osama bin Laden, un om de afaceri care a finanţat acţiunile teroriste. Atacul terorist împotriva SUA în New York şi Washington DC,
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finalizat cu distrugerea turnurilor gemene de la World Trade Center, a
dus la formarea Coaliţiei Internaţionale Împotriva Terorismului, care a
procedat la înlăturarea regimului taliban de la putere, neutralizarea
miliţiilor talibane şi a organizaţiilor teroriste din Afganistan. Atacurile
din 9 septembrie reprezintă o insultă la adresa valorilor umane, libertăţii individuale, democraţiei. „Războiul din Afganistan reprezintă
începutul Războiului împotriva terorismului”, menţiona preşedintele
G.W.Bush. Pentru acţiunile viitoare din Afganistan, SUA împreună cu
Marea Britanie au informat Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, au
cerut şi au obţinut o mare susţinere din partea comunităţii internaţionale. Deci, preşedintele american, prin vocea lui Javier Solana – reprezentantul UE pentru politica externă, a informat UE despre atacul
împotriva Afganistanului. Javier Solana a trimis mesajul guvernului
din Strasbourg. Italia a fost de partea SUA, Germania a susţinut fără
rezerve atacurile împotriva obiectivelor teroriste din Afganistan.
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost informat de către preşedintele
Bush despre campania militară împotriva terorismului din Afganistan
cu 30 minute înainte de începerea atacului. Liderul rus a chemat de
urgenţă la palatul său pe ministrul apărării, Serghei Ivanov, şeful
Statului Major General, Arahlin Kvasnin şi pe şeful serviciilor secrete
Nicolai Patruscev. Preşedintele francez a anunţat într-un discurs televizat că armata franceză va lua parte la ostilităţi alături de coaliţia internaţională. De asemenea, guvernul israelian a fost informat cu o oră
înainte de începerea atacului. Unele ţări islamice au fost de partea coaliţiei. Există un concept de bază care spune că istoria se repetă, dar sub
o altă formă, şi este pe cale să devină realitate pentru Afganistan. La
aproape 27 ani după lovitura de stat a URSS cu ajutorul mujahedinilor,
poporul afgan cunoaşte o nouă formă de orientare politică şi de a găzdui armate străine în ţară. De la începutul războiului din 2001 până în
prezent au avut loc o mulţime de acţiuni complexe, militare, politice,
economice.
Din punct de vedere militar, coaliţia militară antiteroristă a planificat şi dezvoltat o lungă serie de operaţiuni militare împotriva forţelor talibane deoarece ei au încercat să oprească procesul de reconstrucfebruarie, 2010
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ţie şi nu au recunoscut guvernul de la Kabul. Ca rezultat al operaţiunilor militare, concretizate în ostilităţi împotriva talibanilor, găsim pierderi umane importante din partea ambelor părţi (coaliţie şi talibani),
care în urmă cu 27 de ani erau invadatori. În prezent, în Afganistan este
un război asimetric bazat pe acţiuni de gherilă. Principiul de bază al
forţelor anticoaliţie este “loveşte şi fugi”, punând accent pe dezorganizare, destabilizare şi descurajare. Forţele anticoaliţie, puternic susţinute de importante ţări străine cu interese majore în zonă, continuă să
organizeze şi să conducă operaţiuni militare (angajând până la 600-800
de oameni) împotriva forţelor de coaliţie, având ca rezultat pierderi
umane şi instaurarea panicii.
Din punct de vedere economic, ajutorul pentru poporul afgan
vine din partea ONU sub diferite forme. La Geneva, înaltul comisar
pentru refugiaţi a cerut colectarea a milioane de dolari pentru a face
faţă exigenţelor din Afganistan. Planul de urgenţă prezentat include
întreţinerea şi construcţia de campuri de refugiaţi, distribuirea a peste
80 000 de corturi şi alte materiale. Acesta este cel mai important plan
de urgenţă de la criza din Kosovo. În acelaşi timp, programul internaţional pentru alimente a iniţiat un pod aerian între Italia şi Pakistan,
două aeronave transportând peste 50 de tone de biscuiţi energizanţi şi
alte produse alimentare. Alte aeronave pline cu hrană au fost trimise în
Iran şi Turmekistan, unde se află tabere de refugiaţi afgani.
Aducând în discuţie comerţul şi politica, în Afganistan găsim o
situaţie foarte specială şi spun asta pentru că veniturile din comerţul cu
droguri (opium şi heroină) reprezintă peste jumătate din producţia
anuală. Între 2000 şi 2001 Afganistanul a fost pe primul loc în lume la
producţia de droguri. Atât timp când producţia de opium creşte, şi în
acelaşi timp şi comerţul cu acest produs, acest lucru reprezintă o problemă serioasă pentru guvernul afgan. Cultivarea acestor plante a crescut, iar în acest moment Afganistanul este pe locul doi în Asia la culturile de plante pentru droguri. Pentru a-şi putea cumpăra arme şi
muniţie folosite în lupta lor împotriva forţelor de coaliţie, talibanii au
folosit banii proveniţi din vânzarea de droguri.
Se estimează că 79% din producţia mondială de opium între
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1999 şi 2000 s-a realizat în Afganistan. Oficiali ONU confirmă că în
prezent 95% din heroina găsită în Europa este produsă în Afganistan.
Războiul împotriva cultivatorilor de droguri reprezintă cea mai mare
problemă cu care se confruntă guvernul de la Kabul. Aceasta devine
foarte dificilă deoarece nu poate fi folosită nicio altă cultură care să
aducă profit măcar la acelaşi nivel cu al drogurilor, şi nu au niciun alt
program strategic prin care să colecteze drogurile în ţară şi să le poată
folosi în industria farmaceutică, să realizeze un profit similar şi să ţină
sub control aceste substanţe.
Din punct de vedere politic, în 2005 comunitatea internaţională
a sprijinit învestitura unui regim politic democratic, care se presupunea
că va respecta valorile umane. De-a lungul procesului de reconstrucţie
a ţării, poporul afgan este foarte nemulţumit din cauza sărăciei care
creşte în fiecare zi, de infrastructura foarte rea, de războiul încă în
desfăşurare, care aduce pierderi umane şi materiale uriaşe, câmpurile
minate şi, bineînţeles, comerţul cu droguri. Alegerile parlamentale din
2005 au adus o contribuţie semnificativă la stabilitatea politică, în
ciuda violentelor confruntări interne între talibani şi forţele de coaliţie.
Până la începutul lui 2006, obiectivul NATO a fost să extindă aria de
operaţii în tot Afganistanul, folosind atât ISAF (care are ca obiectiv
primordial implementarea unui climat stabil de securitate pentru viitoarele programe de dezvoltare) şi Enduring Freedom (cu obiectiv
distrugerea reţelelor teroriste). Programul de reconstrucţie estima că la
sfârşitul lui 2006 Armata Naţională Afgană (ANA) avea 40.000 de soldaţi, iar până la sfârşitul lui 2008 aceasta urma să numere peste 80.000
miliari. Operaţiunile de reconstrucţie şi stabilitate continuă şi în prezent cu ajutorul Coaliţiei Antiteroriste, incluzând şi România.
România a luat parte la acest efort internaţional pentru democratizarea ţării din 2002, când Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii Roşii”
a ajuns în teatrul de operaţii Afganistan (Kandahar), în data de 15 iulie
2002, având misiuni principale:
• asigurarea pazei şi securităţii aeroportului din Kandahar;
• operaţiuni de securitate în aria de operaţii (VE, VMO, VCP,
OP, trageri de iluminare, patrule de pezenţă, SHURA, HCA etc.);
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• asigurarea securităţii bazarului săptămânal;
• asigurarea securităţii convoaielor logistice;
• asigurarea securităţii echipelor KBR.
În baza decretelor prezidenţiale, următoarele batalioane româneşti au fost dislocate în Afganistan, acestea fiind prezentate în ordine
cronologică, după cum urmează:
– Batalionul 812 Infanterie „Şoimii Carpatini” 18.01.200318.07.2003;
– Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negrii” 18.07.200318.01.2004;
– Batalionul 280 Infanterie „Lupii Cenuşii” 18.01.200418.07.2004;
– Batalionul 281 Infanterie „Vulturii Îndrăzneţi” 18.07.200418.01.2005;
– Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei” 18.01.200518.07.2005;
– Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negrii” 18.07.200518.01.2006;
– Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi” 18.01.200618.07.2006;
– Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” 18.07.2006-18.01.2007;
– Batalionul 812 Infanterie „Şoimii Carpatini” 18.01.200718.07.2007;
– Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” 18.07.200718.01.2008;
– Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei” 18.01.200818.07.2008;
– Batalionul 30 Vânători de Munte 18.07.2008-18.01.2009;
– Batalionul 21 Vânători de Munte 18.01.2009-18.07.2009.
La această dată se găsesc în teatrul de operaţii din Afganistan
militarii Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”.
Analizând Afganistanul tridimensional (economic, politic, religios), pot spune că această ţară va rămâne cea mai activă scenă a jocu98
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rilor strategice pentru o perioadă lungă de timp, dar pentru moment
este un pol de interes foarte special pentru comunitatea internaţională.
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The Role of Afghanistan
in Great Powers
Agreements
LIEUTENANT-COLONEL PH.D. VASILE VREME

eographically, the Afghanistan is located in southern part
of Central Asia (29°28’-74°52’). In our days, Central Asia
– geopolitically and strategically speaking – represents one of the most
important regions on Earth. The Afghanistan is situated under Greatest
Powers influence: on the north Russia, at east China, SSE India, WSW
the Arabic countries and on the west Europe, having as companion the
UK which is the connection with the other great power the USA. From
this position, any of those powers could influence very strongly the
others.
Here we find huge oil reserves, uranium, tin, bauxite, silver,
gold, gems. In this part of the world is an almost ideal environment for
an intensive agriculture development. The other countries in the region
have high qualified and very cheap work force. All those factors put
the Afghanistan in a position to become a new world’s economically
center, situated at Greatest Powers of the world interests’ interflow.

G

In the same time, religiously, The Afghanistan is situated at the
confluence of the three greatest religions of the world: Buddhism,
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Christianity and Islam (the last one being the youngest and the most
dynamic global religion in the present). The Islam represents the main
religion in Afghanistan. Contrary to Christianity, the Islam is a way of
life, the Muslim mandatory meets his religion five time per day,
through the prays. Afghan people are a very religious nation. The
saints and divine characters have had a huge spiritually and politically
influence over their way of thinking, and that led to an uncommonness
religious enthusiasm and intemperance, including fights against the
infidels, and sometimes because of this reason, unleashing the Jihad.
Along the centuries, The Afghanistan has been in the sight of the
great powers, and that offered a very stormy history. Starting with
1200 BC the afghan territory was populated by Iranians, ruled by
Persians, Greeks, Kusans, Partis Sassiness, Heptalitis, and become the
buffer zone between Europe, Central Asia and India. In 652 BC the
Afghanistan had been conquered by Arabs, included in Arab Caliphate
which compels its own culture and religion.
Looking to extend its influence over new territories (with large
human and economiucal potential), The Great Britain starts in 1839 the
first war against Afghanistan. The afghan people used a guerilla war,
which lasted for three years (1839-1842), resulting in a lot of human
sacrifices – both English and afghan military and afghan civilians. The
war had an unresolved final, characteristic to asymmetrical wars. In
1878, the Great Britain invades again the Afghanistan in the same purpose of extending its influence over new territories, and exploitation of
human and material resources of this state. After two years of bloodily confrontations (1878-1880), the war ends in 1880 with instauration
of Great Britain’s protectorate over Afghanistan. Between 1880 and
1893 Afghanistan lived under this protectorate. In 1893, based on
Britain- afghan agreement was established the eastern border of the
state (“Durand Line”). Until 1919, the Afghanistan has been under
Britain’s occupation.
On 28th February 1919, as a result of new bloodily military confrontations, Afghanistan declared independence and rejected Great
Britain’ military campaign from May – June 1919 suffering many
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human and materials losses. So, the Afghanistan obtained as a result of
Rawalpindi Treaty (9th February 1919) the official recognition of its
independence, and took the way of politically, economically, socially
life’s improvement.
At the beginning of XIXth century, obviously the Afghanistan
becomes the target of Russia, Persia and specially Great Britain.
Between 1st WW and 2nd WW, the Afghanistan adopted a policy
of neutrality.
After declaration of independence in 1919 till 1979, the
Afghanistan crossed a difficult period of internal fights between tribes
and clans with serious moments of politically instability. Along this
period of time, so called independent, Afghanistan has been permanently watched and tested by greatest powers of the world.
After 2nd WW, former USSR has strongly assisted the
Afghanistan in building and sustaining the afghan army, obviously
involving its secret services not only in assassinates in 1973, 1978 and
1979, but also in coup d’etat on 27th December 1979. All this embroilments in afghan internal problems resulted in USSR’s military invasion on 28th December 1979.
Until 1979 Afghanistan was closer to medievalism than to
modern world. After Russian invasion on 28th December 1979,
Afghanistan has been for a decade the word’s pole of interest, and
became a hot spot of confrontations between West and East, representing “The Warm War” in “The Cold War” framework. During the war,
Afghanistan was substantial backed-up by USSR’s rivals like USA,
China, Great Britain, Pakistan, and also by a part of Muslim countries
(sunnit orientated). USA’s help given to Afghanistan was enrolled in
communism expansion limitation in the world, and regarding China it
was about obstruction of any rival with similar objectives.
After 10 years of apparently endless war (so called the Vietnam
of Russia), in which had been used significant quantities of weapons,
lots of money and great number of soldiers, Mihail Gorbaciov ordered
the retreat of soviet troops. On 14th April 1988, in the UN assisted
agreement between underwriter powers USSR and USA, is stipulated
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the withdrawal of soviet troops and the building a neutral afghan stat.
Neither the completion of soviet troop’s withdrawal on 15th February
1989, nor the afghan – Russian agreement on1st January 1992 regarding the stopping of weapons delivery to the belligerent parts, didn’t
put end to the fights between internal fractions. The period after soviet
troop’s withdrawal was marked by internal fight between tribes (clans)
that led to disorientation and depletion of afghan population. The
soviet withdrawal was apprehended as an ideologically victory, which
only purpose was to block soviet influence in Persian Gulf oil fields
area. After soviet withdrawal in 1989, USA and its allies reduced the
interest in Afghanistan, contributing a little to the reconstruction of the
country after the war. Russia continued to support Dr. Najbulah regime (the formal leader of Khad secret services), until 1992, when he
was removed from power. In spite of all, the absence of soviet troops
concretized in government collapse, and its role was taken by guerilla
forces. The majority of elite and intellectual either has been eliminated
by communists, or they succeeded in crossing the borders, and a dangerous inanition of power arose. Continuous fights between mujahedins fractions had as result a state of war lords. Post soviet period,
dominated by chaos and corruption, increased the Taliban’s influence
and the number of actions. The most important fight in civil war period
took place in 1994, when 10,000 people were killed during confrontations in Kabul.
Taking advantage of the chaos created in the country, some
afghan fundamentalists, trained in refugee
Camps in Pakistan by secret services, regional mob (involved in
drugs dealing), and Arabs extremist groups joint together and created
Taliban Movement. Back from Pakistan, Saudi Arabia and other strategically locations, partisans of Taliban party developed a strongly religious and political force and took over the country in 1996, applying
rigorously the Islamic traditionally lows. The new afghan government
has been repeatedly warned about breaking the human rights and sustaining the international terrorists groups. But the Taliban government
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did not take in consideration all the warnings, they extending world
wide all kind of abuses (Al-Qaeda, Egyptian Islamic Jihad, and
Harakhatul Mujahedeen Organization). In those conditions of terrorist
climate, in 1998 USA attacked with rockets Osama Bin-Laden camp,
a business man who was financing terrorist activities. The terrorist’s
attacks against USA, in New York City and Washington DC, ended
with destruction of World Trade Center twin towers, have led to the
constitution of International Antiterrorist Coalition, which proceeded
to removal of Talibans from power, neutralization of Taliban militias,
and terrorist organizations deployed in Afghanistan. 9.11 attacks represent an insult to human values, liberty of individuals, democracy. “The
war in Afghanistan represents the beginning of the War on Terrorism”
said president of USA, G.W. Bush. For the future actions in
Afghanistan USA along with UK, informed the EU and in the same
time asked and obtained support of large part of international community. So, the American president, through the voice of Javier SolanaEU’s representative for foreign policy, informed EU about the attack
against Afghanistan. Javier Solana sent the message to the government
in Strasbourg. Italy took USA part; Germany sustained without reservation the attacks on terrorist objectives in Afghanistan. The Russian
president, Vladimir Putin was informed by G.W. Bush about military
campaign against terrorism in Afghanistan 30’minutes prior the beginning of the attacks. The Russian leader asked ministry of defense,
Sergei Ivanov, chief of general staff, Arahli Kvasnin and chief of security services, Nikolai Patruscev to report immediately to his palace.
The French president announced on television speech that the French
army will take part in hostilities along with international coalition.
Israeli government was also informed 1 hour prior the attacks. Some
of the Muslim countries supported international coalition. There is a
basic concept that says the history repeats but in a different form, and
for Afghanistan that become reality. After almost 27 years from
USSR’s coup d’etat based on mujahedins help, afghan people knows
another form of politically orientation and hosting of foreign armies in
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the present. From the beginning of the war in 2001 until now have
taken place a lot of complex activities, military, economically and politically.
MILITARY. Antiterrorist military coalition has planned and
developed a long series of military operations against Taliban’s forces
because they try to stop the reconstruction process and they do not
recognize the government from Kabul. As a result of military actions,
concretized in hostilities against Talibans we find lots of human loses
from both coalition and talibans forces supported by military experts
who 27 years ago were the invaders. In our days, in Afghanistan is an
asymmetrical war based on guerilla actions. The basic principle of anti
coalition forces is “hit and run” emphasizing the disorganization, destabilization and discouragement. The anticoalition forces, intensively
sustained by foreign important countries which have interests in the
area, continue to organize and to conduct military operations
(employing up to 600-800 people) against CF, resulting in human loses
and spreading panic.
ECONOMICALLY. The support for afghan people came from
UN through different ways. In Geneva, High commissary for refugees
invoked the collection of $ 252 mil. t face exigence in Afghanistan.
The emergencies plan presented to the grantors included the refugee’s
camp construction and maintenance, delivery over 80,000 tents and
other materials. This is the most important emergencies plan since
Kosovo crisis in 1999. In the same time, International Food Program
initiated an air bridge between Italy and Pakistan, two aircrafts carrying over 50 tones of energizing crackers and other food products.
Other airplanes fitted with food have been sent to Iran and
Turkmenistan, where there are afghan refugees’ camps.
Talking about commerce and politics, in Afghanistan we find a
very special situation; and I say that because the incomes from drugs
dealing (opium and heroin) represent over a half of annual output.
Between 2000 and 2001, the Afghanistan has been on the 1st place in
the world regarding the drugs production. As long as the opium and
opium poppy production increases, and in the same time the trading
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with those products, represent serious problems to the government
from Kabul.
The cultivation of those plants has been enlarged, and now the
Afghanistan is situated on the 2nd place in drugs culture in Asia. The
Taliban, in order to buy weapons, ammunition and other ordnances, in
their fights against CF and other enemies, used the money from drugs
dealing.
79% of world wide opium production between 1999 and 2000
was made in Afghanistan. UN officials confirm that in the present,
95% of heroin found in Europe is manufactured in Afghanistan. The
war against drugs cultivators represents one of the most major problems that the government from Kabul faces. That becomes real difficult, because the government can not use any other culture that brings
incomes at least at the same level as drugs culture, and do not have any
special strategically program to collect all drugs production in the
country, to use them as pharmaceuticals, to realize similar profit, and
to have control over the drugs cultures.
POLITICALLY. In 2005 the international community supported the investiture of democratic political regime, which is supposed to
respect human values. Along with the reconstruction of the country,
afghan people are very unsatisfied regarding the poverty which increases every day, the ongoing war that brings huge human and materials
loses, the very bad infrastructure, the existence of large mines fields,
and of course the drugs dealing. The parliamentary polls from 2005
brought a significant contribution to substantial politically stability, in
spite of violent internal confrontations between Coalition Forces and
Taliban. Until the beginning of 2006, NATO objective was to extend
the area of operations in all afghan territory, using both ISAF (with
main objective the implementation of a save and secure climate for
future development programs) and ENDURIN FREEDOM (mission
having as objective the destruction of terrorists nets). The reconstruction program estimates that at the end of 2006 Afghan National Army
(ANA) had 40,000 soldiers, and until the end of 2008 the number will
increase up to 70,000 persons. The reconstruction and stability opera106
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tions continue in the present with the assistance of Antiterrorist
Coalition, including Romania.
The Romania took part in this international effort for country
democratization in 2002, when 26th Infantry Battalion “Red Scorpions”
arrived in TO Afghanistan (Kandahar), on 15th July 2002 having main
missions as follow:
• Man guard towers IOT provide KAF security;
• Conduct security operations in AO (VE, VMO, VCP, OP, illumination fire, presence patrol, SHURA, HCA, etc.);
• Provide security for logistic operations Class I and III;
• Provide security for weekly Bazaar;
• Provide security for KBR teams;
• Conduct count and body search of demining teams;
Based on governmental decrees, the next Romanian units
deployed in Afghanistan were:
– 812th Infantry Battalion “Carpathian Hawks” 18.01.2003-18.07.2003;
– 151st Infantry Battalion “Black wolves” 18.07.2003-18.01.2004;
– 280th Infantry Battalion “Gray wolves”18.01.2004-18.07.2004;
– 281st Infantry Battalion “Bold Eagles” 18.07.2004-18.01.2005;
– 300th Infantry Battalion” Saint Andrew” 18.01.2005-18.07.2005;
– 151st Infantry Battalion “Black wolves” 18.07.2005-18.01.2006;
– 341st Infantry Battalion” White Sharks” 18.01.2006-18.07.2006;
– 2nd Infantry Battalion” Calugareni” 18.07.2006-18.01.2007;
– 812th Infantry Battalion “Carpathian Hawks” 18.01.2007-18.07.2007;
– 33rd Mountain Battalion” Posada” 18.07.2007-18.01.2008;
– 300th Infantry Battalion” Saint Andrew” 18.01.2008-18.07.2008;
– 30th Mountain Battalion 18.07.2008-18.01.2009;
– 21st Mountain Battalion 18.01.2009-18.07.2009;

In this time, in TO Afghanistan is 33rd Mountain Battalion”
Posada”.
Analyzing the Afghanistan three-dimensional (economically,
politically, religiously), I could say this country will remain the most
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active scene of the strategically games for a long period of time, but
now it is a very special pole of interests for all International
Community.
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Tratatul de la Lisabona –
o ancoră de stabilitate a
Uniunii Europene
PLT. MAJ. CIPRIAN POPESCU

entru a putea afla ce rol are acest tratat asupra Uniunii
Europene şi asupra statelor membre şi partenere am plecat
de la întrebarea:

P

De ce are nevoie Europa
de Tratatul de la Lisabona1?
Pentru a putea veni în întâmpinarea acestei necesităţi, ştim că
Uniunea Europeană, pentru a-şi valorifica întregul potenţial, trebuie să
se modernizeze şi să introducă reforme. Uniunea extinsă la 27 de state
membre funcţionează după regulile elaborate pentru o Uniune formată
din 15 ţări, având la bază Tratatul de la Nisa care, în accepţiunea preşedintelui fundaţiei „George C. Marshall”, Dr. Doru Claudian
Frunzulică, a fost considerat nepotrivit pentru a face faţă viitoarei
runde de extindere către Est a Uniunii Europene şi că a fost semnat în
ciuda lipsurilor sale evidente şi a dorinţei de a defini obiectivele,
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instrumentele principale de management al crizelor civile şi militare.
Datorită acestor evidente relevări ale necesităţilor menţionate, a
fost iniţiată creşterea conlucrării în cadrul UE în domenii care ne afectează pe toţi, începând de la schimbările climatice şi terminând cu
securitatea energetică (a se vedea recentul conflict dintre Ucraina şi
Rusia având la bază exact componenta energetică, a resurselor energetice, – conflict reprezentând un act cu impact negativ asupra statelor
europene dependente de gazul rusesc). De aceea, Uniunea Europeană
a evoluat, responsabilităţile s-au modificat şi era imperios necesară o
actualizare a modului de funcţionare a Uniunii Europene pentru a face
faţă noilor provocări ale lumii actuale şi, nu în ultimul rând, de a avea
instrumentele necesare pentru a putea interveni.
Tratatul de la Lisabona are la bază trei motive fundamentale, şi
anume:
• o mai mare eficienţă în procesul de luare a deciziilor;
• potenţarea elementului democratic prin conferirea unui rol mai
important Parlamentului European şi parlamentelor naţionale;
• o mai mare coerenţă pe plan extern.
Noul cadru oferit de Tratatul de la Lisabona este benefic atât
Uniunii, în asamblul său, cât şi statelor semnatare. Este documentul pe
care în condiţiile ratificării de către toate statele membre, Uniunea îşi
va desfăşura activitatea mulţi ani de acum înainte.
Unul din motivele fundamentale ale acestui tratat reformator
este crearea, în primul rând, a unor instituţii şi mecanisme pentru o
Europă mai eficientă şi mai democratică; astfel, deciziile se vor putea
adopta mai rapid şi mai eficient. Noua modalitate de vot – votul cu
majoritate calificată, calculat conform principiului dublei majorităţi, a
statelor şi a populaţiei, va reflecta dubla legimitate pe care o fondează
Uniunea, a ţărilor şi a cetăţenilor, dar nu trebuie uitat faptul că Uniunea
rămâne un spaţiu al consensului, al deciziilor consensuale, bazate pe
interesul comun. Astfel, Consiliul European va avea rang de instituţie
şi va fi condus de un preşedinte ales (doi ani şi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii), iar Parlamentul European va avea un rol mult mai consolidat. Nu lipsit de importanţă va fi şi consacrarea valorii juridice a
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Cartei Drepturilor Fundamentale şi implicarea sporită a parlamentelor
naţionale în afacerile europene.

Tratatul de la Lisabona va crea
premisele unei Uniuni mai puternice
la nivel internaţional
Una din cele mai importante şi ambiţioase inovaţii introduse de
noul Tratat este crearea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate. O dată cu înfiinţarea acestui post se poate afirma că Uniunea are în sfârşit o carte de vizită pe
scena internaţională în dialogul dintre state. Acest nou post unifică
două poziţii existente în prezent, cu atribuţii în domeniul politicii
externe, în speţă cea a Înaltului Reprezentant pentru PESC şi cea a
comisarului pentru relaţii externe. Astfel, Înaltul Reprezentant va avea
dublă autoritate, aceasta decurgând atât din competenţele comunitare
(ca vice-preşedinte al Comisiei), cât şi din legitimarea în plan interguvernamental (ca preşedinte al Consiliului de Relaţii Externe).
Acest rol pe care îl va avea Înaltul Reprezentant al Uniunii
Europene nu va avea un impact asupra statelor membre, în sensul pierderii capacităţii de a avea propria lor politică externă, deoarece domeniul politicii externe europene rămâne în mare majoritate interguvernamental, astfel încât rolul statelor membre va fi hotărâtor. Relevant este
faptul că Înaltul Reprezentant al UE, deşi va avea drept de iniţiativă în
domeniul PESC2, nu va putea implementa decât acţiunile asupra cărora statele membre s-au pus de acord în unanimitate, oferind o mai mare
forţă şi greutate mesajului european.
Responsabilitatea unui rol important pe scena internaţională va
necesita formularea de răspunsuri coerente provocărilor actuale.
Uniunea Europeană va dispune, după intrarea în vigoare a noului
Tratat, de cadrul juridic şi instituţional care îi va permite o abordare
concertată şi eficientă a noilor provocări cu instrumente şi decizii
adecvate secolului XXI. În spiritul acestei idei, Tratatul precizează că
statele membre vor acţiona în comun, în spirit de solidaritate, în cazul
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în care un stat membru este victima unei catastrofe naturale (secetă,
inundaţii, cutremure). De asemenea, acest principiu al solidarităţii se
aplică dacă un stat membru este supus atacurilor teroriste sau a unor
dificultăţi în aprovizionarea cu energie, de aici rezultând faptul că
Uniunea va avea noi competenţe datorită schimbărilor climatice, a
politicii energetice, prin adaptarea acestor provocări actuale, care nu
pot fi rezolvate decât prin acţiunea comună a tuturor statelor membre
şi printr-o cultură comună de gestionare a relaţiilor externe.
Pornind de la această gestionare a relaţiilor externe, Tratatul de
la Lisabona aduce încă o idee inovatoare în prim-plan, şi anume crearea Serviciului European de Acţiune Externă, care va asista Înaltul
Reprezentant3 în activitatea sa. Acesta va cuprinde oficiali din departamentele relevante ale Comisiei şi Secretariatului General al
Consiliului, precum şi diplomaţi din statele membre şi va urmări să
asigure o funcţionare şi coordonare mai clară a relaţiilor externe ale
Uniunii.
Eficienţa viitoarei politici şi prezenţe externe a UE va depinde
în bună măsură de modul în care va funcţiona acest serviciu, inclusiv
de coordonarea sa cu structurile diplomatice naţionale şi cu celelalte
instituţii ale UE.
Vorbind de eficienţă nu putem subestima şi puterea militară.
Astfel, nu putem vorbi de un actor puternic pe scena internaţională fără
a aduce în discuţie dimensiunea de securitate şi apărare4. Acest subiect
este puţin dezvoltat în actualele tratate, dar introducerea clauzei de
apărare reciprocă5 ar putea deschide calea unei politici de apărare
comună la nivel european, iar ceea ce este cel mai important de menţionat – Securitatea naţională rămâne de competenţă exclusivă a statelor membre.
Noul Tratat aduce o serie de clarificări şi în planul Politicii
Europene de Vecinătate (PEV)6. Pentru prima dată în istoria construcţiei europene, importanţa relaţiilor de vecinătate ale Uniunii este consacrată la nivel de Tratat, ca politică integrată7.
Tratatul de la Lisabona oferă Uniunii un nou orizont de aşteptări
şi competenţe, dotând-o în acelaşi timp cu instrumentul necesar pentru
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o mai bună performanţă în plan extern. Transpunerea în practică şi reuşita inovaţiilor din domeniul PESC/PESA8 rămân însă o responsabilitate a statelor membre, acest lucru depinzând de voinţa politică a statelor membre de a configura şi aplica răspunsuri comune la provocările globale.

Concluzii
Tratatul de Reformă va furniza Uniunii Europene o singură voce
în relaţiile externe, mai puternică şi mai coerentă. De asemenea, el va
permite utilizarea unor noi instrumente, precum şi îmbunătăţirea celor
vechi, destinate creşterii gradului de securitate şi apărare a organizaţiei, ţărilor membre şi a celor partenere. În centrul priorităţilor Uniunii
sunt plasate libertatea, securitatea şi justiţia, care, prin corelarea cu
clauza de solidaritate, vor transforma organizaţia într-una mult mai
eficientă, pregătită să acţioneze întrunit în spiritul solidarităţii în faţa
riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa sa şi a statelor membre.
Aplicarea prevederilor Tratatului va oferi Uniunii Europene
posibilitatea de a implementa cu o intensitate sporită politicile sale
destinate asigurării creşterii economice, îmbunătăţirii condiţiilor de
muncă şi de viaţă, promovării unui mediu de viaţă curat şi sănătos,
dezvoltării coeziunii şi solidarităţii între statele membre, încurajării
progresului ştiinţific şi tehnologic şi, nu în ultimul rând, întăririi capacităţii de acţiune pe scena internaţională. Prin aceasta, este vizată
îmbunătăţirea securităţii individuale şi colective în toate domeniile
vieţii sociale.
Uniunea Europeană promovează astfel un model de mediu de
securitate bazat pe cooperare şi solidaritate atât în sprijinul organizaţiei în ansamblul său, cât mai ales al fiecăreia dintre entităţile ce o
compun. Este vorba aici despre un proces de reformă ce vizează mult
mai mult decât Uniunea în sine. Este un proces ce reflectă cele mai noi
tendinţe în securitatea şi apărarea europeană şi pune accent pe securitatea individului uman, ca element de bază al oricărui construct de
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securitate.
Aşadar, putem concluziona că Tratatul de Reformă a UE imprimă noi tendinţe în structurarea securităţii şi apărării europene.
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NOTE
1
http//europa.eu/Lisbon_treaty/faq/index_ro.htm – Întrebări şi răspunsuri.
2
Art 11 al TUE defineşte competenţele Uniunii în ceea ce priveşte PESC, ca acoperind toate zonele de politică externă şi toate problemele privind siguranţa Uniunii,
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şi că nu există limite constituţionale sau legale cu privire la felul în care Uniunea
Europeană îşi conduce politica externă.
3
Articolul 42 din Dispoziţii privind Politica de Securitate şi Apărare Comună la
punctul (4) Deciziile referitoare la Politica de Securitate şi Apărare Comună, inclusiv
cele cu privire la lansarea unei misiuni menţionate la prezentul articol, se adoptă de
Consiliu, care hotărăşte în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate sau la iniţiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloace naţionale, precum şi la
instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.
4
Conform art. 27 din TUE, Tratatul de la Lisabona stabileşte un cadru robust pentru o politică de apărare şi securitate mai clară, mai activă.
5
Art. 27 din TUE va avea o importanţă specială, fiind un fel de articol 5 (NATO)
al noului tratat UE. Astfel, obligă toate statele membre să facă tot ceea ce este posibil
să ajute şi să sprijine un stat membru al cărui teritoriu a fost atacat, însă nu menţionează explicit mijloacele militare. De asemenea, există prevederea ca statele membre ale
UE să se angajeze într-o cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii prin oferirea de baze militare ale UE pentru misiunile PESA.
6
Art. 7 a din TUE „Uniunea poate dezvolta o relaţie specială cu ţările vecine,
având scopul de a stabili o zonă de prosperitate şi de bună vecinătate, bazată pe valorile Uniunii, caracterizată de relaţii strânse şi paşnice, bazate pe cooperare”.
7
România are un interes vital în acest obiectiv, în special în ceea ce priveşte construirea unui spaţiu de stabilitate şi prosperitate în regiunea Balcanilor de Vest şi în
zona Mării Negre şi maximizarea impactului reformator al Uniunii asupra vecinătăţii
estice. Nu trebuie uitat nici impactul pe care îl are Parteneriatul Estic asupra obiectivelor Uniunii Europene.
8
Art. 42 din Dispoziţii privind Politica de Securitate şi Apărare Comună la punctul (1) Politica de Securitate şi Apărare Comună face parte integrantă din politica
externă şi de securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operaţională
bazată pe mijloace civile şi militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi întărirea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei
Naţiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacităţile furnizate de
statele membre.
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prijinul de geniu este parte a sprijinului de luptă şi cuprinde totalitatea măsurilor de asistenţă operaţională a forţelor
luptătoare cu mijloace şi forţe specializate de geniu pentru executarea
unor misiuni specifice. Sprijinul de geniu se asigură la toate eşaloanele, la toate nivelurile operaţiilor şi în toate formele luptei, într-o concepţie unitară şi se manifestă în domeniile: mobilitate, contramobilitate, menţinerea capacităţii operaţionale şi sprijin de geniu general.
Conform standardelor NATO acceptate şi implementate, sprijinul de geniu este o componentă a sprijinului de luptă a operaţiei şi constă în totalitatea misiunilor/ sarcinilor de geniu care se planifică, organizează şi execută în sprijinul forţelor participante la lupta armată, la
operaţiile de stabilitate şi de sprijin, precum şi la cele intermediare.
Sprijinul de geniu, în funcţie de locul din zona de operaţii în care este
executat, poate avea două funcţiuni: sprijin de geniu de luptă şi sprijin
de geniu al forţei.

S
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Nu vom prezenta detaliat misiunile sprijinului de geniu în articolul de faţă, ele putând fi găsite în manualele de specialitate. Vom
face doar observaţia că analiza lor scoate în evidenţă, ca o primă concluzie, complexitatea deosebită a sprijinului de geniu şi lărgimea ariei
de preocupări ale structurilor de geniu pentru acordarea sprijinului specific forţelor luptătoare.
O altă observaţie o constituie gama deosebit de largă de mijloace tehnice pe care se bazează sprijinul de geniu, fapt ce implică măsuri
complexe de planificare şi organizare a activităţilor specifice de asigurare materială, mentenanţă etc.
O a treia observaţie venind din experienţa ultimelor conflicte
militare în lume, coroborată cu aserţiunea de mai sus că sprijinul de
geniu se asigură la toate nivelurile şi în toate formele luptei, pe o durată mare de timp şi în întreg spaţiul destinat acţiunilor militare, este
aceea că forţele şi mijloacele de geniu sunt, de regulă, insuficiente.
Relativ la primele două observaţii, această complexitate a sprijinului de geniu a generat structuri diferite, specifice, cu specializare
îngustă: subunităţi de pionieri, pontonieri, poduri, construcţii verticale/fortificaţii, construcţii orizontale/ drumuri, sprijin general.
Planificarea unei game de activităţi atât de largi reprezintă o activitate
laborioasă a unei persoane/grup de persoane cu cunoştinţe de specialitate în toate domeniile respective. Acest lucru implică necesitatea existenţei în structurile de operaţii din statele majore ale unităţilor/marilor
unităţi a unor funcţii de ofiţeri de geniu, încadrate corespunzător, suficiente ca număr – funcţie de eşalon – pentru a permite, pe de o parte,
ţinerea unor evidenţe operative minuţioase a forţelor şi mijloacelor de
geniu, iar pe de altă parte, planificarea şi organizarea judicioasă, în
timp oportun, a tuturor misiunilor sprijinului de geniu. La eşaloane mai
mari decât brigada este nevoie – în opinia noastră – de o structură specializată de geniu, condusă de un ofiţer cu rol de consilier al comandantului eşalonului respectiv, cu autoritate tehnică în domeniu şi cu rol
major în coordonarea eforturilor pe linia sprijinului de geniu. Acest
consilier al comandantului nu poate fi, în viziunea noastră, comandantul unităţii/marii unităţi de geniu care asigură sprijinul de geniu al eşafebruarie, 2010
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lonului respectiv. Acest lucru este cu atât mai mult valabil în cazul grupărilor de forţe întrunite, unde şeful structurii specializate de geniu trebuie să coordoneze şi să armonizeze eforturile pe linia sprijinului de
geniu între forţele aparţinând unor categorii de forţe diferite. De altfel,
structura specializată de geniu este prezentă şi în doctrina sprijinului
de geniu la nivel întrunit al NATO, pe care România a acceptat-o pentru implementare fără rezerve sub acest aspect1.
Această nevoie de coordonare este cu atât mai acută cu cât –
pornind de la observaţia insuficienţei forţelor de geniu – se întrevede
necesitatea utilizării în compensaţie a unor contractori civili care să
preia o parte a efortului, în special cu privire la realizarea infrastructurii de geniu în spatele dispozitivului şi preponderent în fazele pre şi
post conflict.
Structura specializată de geniu, indiferent de eşalonul la care se
află, trebuie să facă faţă provocărilor următoarelor arii funcţionale2:
a) informaţii de geniu;
b) operaţii de geniu;
c) politici şi planificare pe linia sprijinului de geniu;
d) resurse şi infrastructură de geniu.
La nivel strategic, şeful structurii specializate de geniu va pregăti politica de geniu, va consilia comandantul, va furniza datele genistice de intrare necesare pentru elaborarea conceptelor doctrinare şi
organizării procesului de generare a forţei şi înzestrare a structurilor.
La eşaloane mai mici, aceste arii funcţionale pot fi acoperite de
un număr redus de funcţii, prin cumularea mai multor atribuţii specifice într-o singură fişă a postului, numărul funcţiilor dintr-o anumită
structură fiind corelat cu gradul de dezvoltare al activităţii la un
moment dat la nivelul unui anumit eşalon.
Elementul de informaţii din cadrul structurii specializate de
geniu ar urma să gestioneze ansamblul informaţiilor de geniu cuprinzând aspecte referitoare la toate resursele genistice proprii sau ale
adversarului, la teren, la câmpurile de mine, căi de comunicaţii etc.,
furnizând date specifice compartimentului informaţii şi celorlalte compartimente din statul major al eşalonului respectiv. Pentru îndeplinirea
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acestor atribuţii, această structură va colabora, de asemenea, cu compartimentul responsabil cu asigurarea geografică şi cu compartimentul
EOD.
Elementul de planificare din cadrul structurii specializate de
geniu va identifica necesarul de sprijin de geniu şi va dezvolta şi menţine planurile pentru furnizarea acestui sprijin.
Elementul de operaţii din cadrul structurii specializate de geniu
ar avea ca principală atribuţie însuşirea intenţiei comandantului şi
punerea ei în aplicare în cadrul planificării operaţiei, prin coordonarea
efortului genistic al celor două funcţiuni ale geniului, sprijin al forţei şi
sprijin de luptă, în cooperare cu compartimentele Operaţii şi Logistică
din statul major al eşalonului respectiv. Acest element va dezvolta problemele genistice ale ordinelor de operaţie şi va monitoriza progresul
acestora, va manageria şi controla aspectele curente ale sprijinului de
geniu în scopul de a asigura îndeplinirea cerinţelor comandantului.
Elementul de resurse şi infrastructură de geniu din cadrul structurii specializate de geniu ar trebui să fie responsabil cu activitatea de
consiliere în problemele de logistică de geniu, resurse, mediu şi lucrări
de infrastructură, evidenţa şi mentenanţa tehnicii de geniu, precum şi
cu dezvoltarea şi susţinerea programelor de lucrări, conlucrând direct
cu structurile de logistică, achiziţii şi compartimentul financiar. La
nivel întrunit, acest element va colabora cu celula de coordonare a
lucrărilor de infrastructură din cadrul structurii de logistică, va identifica necesarul de resurse şi lucrări de infrastructură, va stabili necesitatea suplimentării sprijinului de geniu prin folosirea contractorilor
civili şi va furniza recomandări pentru elaborarea planurilor de susţinere financiară a proiectelor de infrastructură, din resurse naţionale sau
din fondul NATO pentru infrastructură, în cooperare cu statul major al
forţei întrunite şi cu grupurile de lucru implicate.
Folosirea contractorilor civili este un aspect esenţial al doctrinei
sprijinului de geniu în forţele NATO care necesită, însă, rezolvarea a
trei aspecte importante:
a) stabilirea unui cadru de colaborare de principiu între structurile militare şi firmele contractoare, ale cărui prevederi să se regăseasfebruarie, 2010
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că în contractele încheiate;
b) stabilirea unui set normativ simplu şi operativ care să permită realizarea unor contracte în timp foarte scurt (de ordinul a câteva
zile);
c) prevederea prin buget a unui fond de rezervă destinat unor
asemenea situaţii.
Structura de specialitate de geniu va asigura prin rotaţie şi personalul necesar pentru celula de geniu din cadrul centrului de operaţii
tactic sau întrunit. Ca urmare, structura de specialitate de geniu trebuie să aibă o încadrare suficientă, astfel încât să permită îndeplinirea
tuturor sarcinilor.
Un alt aspect important al sprijinului de geniu îl reprezintă
înzestrarea structurilor de geniu cu mijloace necesare îndeplinirii
misiunilor, dar nu înaintea unei analize pertinente a mutaţiilor intervenite în tabloul acestora.
Experienţa ultimilor ani a arătat că în conflictele moderne au
apărut sarcini noi pe linia sprijinului de geniu, iar ponderea unor
lucrări specifice s-a schimbat sensibil. Folosirea barierelor de beton
standardizate, realizarea în câmpul tactic preponderent a lucrărilor de
fortificaţii de suprafaţă, utilizarea pentru protecţie a sacilor de nisip sau
structurilor gabionare standardizate tip hescobastion, folosirea pentru
adăpostire a unor structuri modulare moderne tip container sunt doar
câteva exemple de lucrări a căror pondere a crescut, în timp ce ponderea lucrărilor de tip îngropat şi a tranşeelor a scăzut.
Lucrările de tip îngropat, în special adăposturile mari cu tavan
stratificat, precum şi poziţiile organizate pe un sistem de tranşee par să
rămână de actualitate doar în adâncimea dispozitivului, în afara contactului cu inamicul, în cadrul unor poziţii de apărare organizate din
timp şi cu o pondere redusă în cadrul dispozitivului unităţilor aflate la
contactul cu inamicul. Tranşeea nu mai este folosită ca principalul loc
de ducere a luptei cum era în cazul „războiului de tranşee” specific
Primului Război Mondial şi, în mai mică măsură, celui de-al Doilea
Război Mondial. Realizarea unui echilibru pe aliniamentul de contact
având ca rezultat stabilizarea frontului pe o perioadă mai mare de câte120
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va zile este deja istorie. Apărarea este din ce în ce mai mult mobilă,
ceea ce implică faptul că atât forţele, cât şi punctele de comandă trebuie să aibă această calitate. Timpul pentru deplasarea mijloacelor de
geniu necesare pentru realizarea adăposturilor mari de tip îngropat şi a
kilometrilor de tranşee, precum şi timpul necesar pentru realizarea
acestora este mai mare decât cel avut la dispoziţie în condiţiile unei
lupte dinamice. Aceste tendinţe în dezvoltarea lucrărilor de fortificaţii
au determinat mutaţii în consecinţă în domeniul înzestrării forţelor responsabile de execuţia lor, respectiv a forţelor de geniu.
Pe plan mondial, pare să existe o tendinţă de a se renunţa inclusiv la echipamentele tehnice de mare productivitate în realizarea tranşeelor – excavatoare cu cupe rotative. Mijloacele folosite actual sunt
orientate mai mult pentru realizarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a
unor lucrări de mai mică anvergură. Un astfel de mijloc îl reprezintă
multifuncţionalul blindat de geniu, echipament modern în măsură să
îndeplinească misiuni complexe, în condiţii de realizare a unui nivel
ridicat de protecţie a personalului de deservire. Multifuncţionalul blindat de geniu asigură realizarea sprijinului de geniu, atât în ofensivă cât
şi în apărare, participând, chiar şi sub focul unor categorii de armament
de infanterie al inamicului, la executarea misiunilor pentru înlăturarea
obstacolelor antitanc neexplozive, executarea culoarelor prin terenul
contaminat, executarea mecanizată a unor lucrări în cadrul poziţiilor de
luptă, amenajarea comunicaţiilor terestre, a rampelor de acces către
punctele de trecere peste cursurile de apă, platformelor etc., precum şi
executarea lucrărilor de protecţie a tehnicii şi/sau personalului.
O altă tendinţă o reprezintă înzestrarea cu mijloace multifuncţionale capabile să realizeze o gamă largă de lucrări, eliminând astfel
nevoia deplasării în câmpul tactic a unei mari cantităţi de tehnică de
geniu. Acestei tendinţe îi corespunde atât multifuncţionalul blindat de
geniu, cât şi multifuncţionalul terasier.
Realizarea efectivă a înzestrării potrivit Concepţiei de transformare a armei geniu din Forţele Terestre este de natură să asigure îndeplinirea majorităţii misiunilor prevăzute. Unul dintre aspectele asupra
căruia se mai poate discuta îl reprezintă realizarea necesarului de tranfebruarie, 2010
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şee din cadrul punctelor de sprijin şi poziţiilor/raioanelor de apărare. În
general, utilajele terasiere, oricare ar fi ele, au productivitate relativ
mică în ceea ce priveşte realizarea şanţurilor/tranşeelor, mult sub productivitatea excavatoarelor cu cupe rotative de genul maşinii de săpat
tranşee-MST.
Problema care se pune este aceea a armonizării concepţiei de
ducere a acţiunilor de luptă din manualele de luptă ale infanteriei cu
concepţia sprijinului de geniu şi posibilităţile de realizare a infrastructurii genistice. Poziţiile de apărare ale unor unităţi de forţe luptătoare
la care se face referire în actualele regulamente3 sunt descrise ca având
o mare cantitate de tranşee şi şanţuri de comunicaţii4, cantitate care
poate excede capacitatea de realizare în timp optim a acestora de către
forţele de geniu ale eşaloanelor respective, în special avându-se în
vedere realitatea faptului că maşinile de săpat tranşee din dotarea trupelor de geniu sunt uzate fizic, iar sarcinile acestora nu pot fi preluate
cu aceeaşi productivitate, nici de multifuncţionalul blindat de geniu, şi
nici de multifuncţionalul terasier.
Dacă se mai menţine concepţia realizării unor raioane de apărare bazate pe kilometri de tranşee şi şanţuri de comunicaţii, atunci trebuie analizată fie posibilitatea achiziţionării şi a unor utilaje de mare
productivitate, respectiv excavatoare cu cupe rotative, care să intre în
înzestrarea subunităţilor de geniu sprijin de luptă înlocuind actualele
maşini de săpat tranşee, fie realizarea acestor lucrări, cu precădere de
către forţele luptătoare, cu mijloace de mică productivitate, şi doar în
mai mică măsură de către forţele organice de geniu.
O altă opţiune ar fi realizarea tranşeelor doar în cadrul poziţiilor
de apărare pregătite din timp, în adâncimea dispozitivului, de către forţele specializate, respectiv cele de geniu sprijin general, în acest caz o
soluţie putând fi înzestrarea acestor forţe cu mijloace tehnice specifice, nu neapărat special construite pentru uz militar. O altă soluţie ar fi
realizarea acestor lucrări cu contractorii civili ce au utilajele necesare,
dar această soluţie este riscantă întrucât nu există garanţia găsirii în
timp util a contractorilor dispuşi şi capabili să execute lucrările necesare. În acest sens, o întrebare importantă care necesită un răspuns este
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în ce măsură şi în ce condiţii tranşeea – ca element al structurii lucrărilor de fortificaţii – mai este de actualitate în noul context al luptei
moderne.
Un alt aspect ce suportă discuţii îl constituie realizarea lucrărilor de fortificaţii din cadrul punctelor de comandă. Chiar dacă tendinţa este de a creşte ponderea lucrărilor la suprafaţă, considerăm că nu
trebuie să se renunţe la lucrările îngropate cu tavan stratificat şi sistem
de filtroventilaţie, capabile să reziste unor lovituri puternice, directe,
atât cu armament convenţional, cât şi cu mijloace de nimicire în masă.
În consecinţă, este nevoie de o analiză profundă a evoluţiei sprijinului de geniu, implicit a misiunilor acestuia pe fiecare domeniu de
manifestare, sub aspectul necesităţilor actuale, a oportunităţii menţinerii unor sarcini şi ponderii acestora, precum şi sub aspectul posibilităţilor reale de realizare.
Sub aspectul necesităţilor ar trebui regândită gama lucrărilor circumscrise misiunilor sprijinului de geniu, separat pentru funcţiunea
sprijinului de geniu de luptă şi sprijinului de geniu al forţei, precum şi
a ponderii fiecărui tip de lucrări pentru îndeplinirea diferitelor misiuni,
pornind, pe de o parte, de la experienţa armatelor moderne implicate în
conflicte armate în ultimele două decenii, dar cu luarea în consideraţie
şi a unor elemente posibil a fi caracteristice unui potenţial conflict ce
ar antrena armata română pe teritoriul naţional, în mod special în prima
perioadă a conflictului. Această analiză ar trebui, însă, să fie făcută nu
doar din perspectiva geniştilor, ci, mai ales, din perspectiva forţelor
luptătoare, ca beneficiare ale sprijinului de geniu.
Sub aspectul posibilităţilor, analiza trebuie să se concentreze pe
existenţa structurilor responsabile pentru îndeplinirea tuturor misiunilor identificate şi pe capacitatea forţelor de geniu de a atinge nivelul
necesităţilor cu mijloacele din dotarea actuală sau cu cea avută în vedere în planul de modernizare. În situaţia în care cerinţele şi posibilităţile nu se întâlnesc, trebuie identificate riscurile de neîndeplinire a
misiunilor şi regândite atât structurile de geniu, cât şi înzestrarea lor.
Considerăm că ar fi utilă iniţierea unei dezbateri (conferinţă
doctrinară, sesiune de comunicări ştiinţifice, sau masă rotundă) cu prifebruarie, 2010
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vire la tipul şi cantitatea lucrărilor necesare pentru amenajarea genistică a terenului, în care reprezentanţii structurilor luptătoare să-şi prezinte punctul de vedere asupra necesităţilor, iar cei ai structurilor de geniu
– punctul de vedere asupra posibilităţilor actuale sau în perspectiva
realizării planurilor actuale de înzestrare a structurilor de geniu, finalizată cu un punct de vedere comun, care să stea la baza realizării actelor normative specifice. Considerăm că la această dezbatere, pregătită
cu suficient timp înainte, ar trebui să participe specialişti din
Componenta Operaţională Terestră, structurile de operaţii ale marilor
unităţi luptătoare şi ale unităţilor de geniu, Catedra Forţe Terestre din
cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, şcolile de aplicaţie şi centrele de instrucţie ale armelor, reprezentanţi ai structurilor de logistică şi
achiziţii, precum şi jurişti. Dezbaterea ar trebui să se finalizeze cu răspunsuri comun agreate la întrebările:
a) ce lucrări genistice se realizează la nivelul structurilor luptătoare de diferite eşaloane în toate tipurile de operaţie?
b) cine, cu ce şi în ce măsură le realizează?
c) unde, pentru ce lucrări, în ce măsură şi în ce condiţii se pot
folosi contractorii civili?
d) dacă şi care sunt deficienţele de înzestrare ale structurilor de
geniu, relativ, pe de o parte la necesităţile identificate, iar pe de altă
parte, la concepţia de modernizare a armei geniu?
e) care sunt propunerile ce ar trebui făcute pentru modificarea
legislaţiei, astfel încât să poată fi folosiţi contractorii civili?
Dezbaterea ar trebui să aducă răspunsuri şi la alte probleme cum
ar fi aceea a competenţelor de aprobare a executării lucrărilor de distrugeri pe timpul conflictelor militare, în special cu privire la distrugerea unor lucrări de artă de importanţă naţională (tunele, poduri, viaducte), drumuri naţionale, instalaţii industriale, căi ferate şi instalaţii feroviare, instalaţii portuare, clădiri importante sau cea a cadrului legal şi
procedural de cooperare a structurilor de geniu cu structurile teritoriale de drumuri şi poduri din aria de responsabilitate sau cu alte structuri
cu potenţial de suplinire a sprijinului de geniu.
În urma identificării răspunsurilor la întrebările de mai sus se
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poate realiza o analiză la nivelul specialiştilor în arma geniu pentru a
identifica riscurile de neîndeplinire a misiunilor şi măsurile de reducere a acestora prin modificări structurale sau optimizarea înzestrării,
prin modificarea unor documente cu cerinţele operaţionale sau chiar
realizarea unor noi documente cu cerinţe pentru misiune.
Procesul de analiză a capabilităţilor structurilor de geniu trebuie să fie permanent, feed-back-ul obţinut trebuie tratat cu toată seriozitatea, iar procesul de reconfigurare a structurilor şi de îmbunătăţire a
înzestrării trebuie să fie, în consecinţă, permanent.
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Col. Octavian Puşchilă)- Academia Militară, Bucureşti, 1986.
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loc aparte îl ocupă ţări precum Sudanul, Etiopia,
Eritreea şi Somalia. Etiopia, considerată în Antichitate
una din marile puteri, în perioada medievală rămâne un teritoriu pe
care se duc lupte contra musulmanilor, dat fiind că etiopienii erau în
majoritate creştinaţi. Există numeroase mărturii despre existenţa creştinilor în Extremul Orient şi în Asia Centrală şi totuşi, astăzi, numărul
acestora este extrem de redus. Cine i-a exterminat? Istoricii îl invocă
pe Tamerlan, autorul unor masacre uriaşe în Georgia, alţii au menţionat dinastia Tang din secolul al IX-lea. Majoritatea însă spun: islamul.
Turcii au fost cei care s-au impus în secolele care au urmat. Au
pornit de la câteva triburi risipite şi au ajuns repede un imperiu care a
dictat multă vreme politica mondială. Propice le-a fost şi perioada.
Europa era încă sub şocul epidemiei de ciumă din 1348, statele balcanice se distrugeau între ele. Murad I şi apoi Baiazid vor răvăşi Europa.

Un
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Ca şi celelalte imperii, va creşte şi apoi va descreşte, dar în tot acest
interval va modifica harta Europei şi a lumii de multe ori. Secolul XV
va însemna, mai înainte de orice, căderea Constantinopolului şi naşterea Istanbulului. Cu toate acestea, cucerirea turcă a fost considerată
superficială deoarece au lăsat religiile şi idiomurile naţionale să supravieţuiască, de aceea procesul de islamizare a fost mult mai scăzut faţă
de cel început de arabi.
Descoperirea Americii şi deschiderea drumului spre India va
determina o schimbare a raportului de forţe dintre Occident şi Orient
[5]. Dintr-o dată, lumea creştină va deveni dominantă. Dacă iniţial
comerţul mondial trecea obligatoriu prin Orientul Apropiat, dintr-o
dată rutele comerciale trec prin Olanda sau Anglia. Portugalia începe
cucerirea în forţă a Golfului Arabo-Persic. Apoi înfiinţează o serie de
agenţii comerciale în India, la fel ca şi Anglia, şi invadează Malacca,
punct esenţial pentru comerţul islamic. Prin urmare, reacţia orientală
va fi una dură. Finalul însă va fi previzibil: turcii renunţă să iasă în
Oceanul Indian, iar portughezii să intre în Marea Roşie. În paralel,
începând cu 1547, ruşii vor începe expansiunea. Europa începe să
devină ţelul final al turcilor. S-a început cu micile incursiuni în Serbia
şi ulterior în teritoriile veneţiene, culminând cu Austria. Turcia devine
aliata Franţei în războiul acesteia cu Austria, iar englezii Elisabetei I
vor deveni ambasadori permanenţi la curtea padişahului.
Anul 1600, marcat în istoriile cancelariilor europene ca anul lui
Mihai-Voievod, va fi anul limitării extinderii otomane. Va trece aproape o jumătate de secol de pace între Turcia şi Austria, timp în care începe, încet şi sigur, procesul de colonizare a Orientului. Războiul din
1686, terminat prin Pacea de la Karlowitz, marchează prima retragere
a turcilor din Europa [2]. Ostilităţile vor reîncepe în 1715, iar în acest
moment alianţa franco-turcă se face simţită. În ceea ce priveşte relaţiile oficiale dintre Imperiul Otoman şi Rusia, acestea încep în secolul
XVII, când Moscova trimite mai mulţi ambasadori la Constantinopol.
Practic, Imperiul Otoman păstrează o pace relativă cu Occidentul până
în 1788, când se produce o deteriorare a relaţiilor cu Rusia. În primul
era vorba despre invadarea Poloniei, a cărui independenţă fusese
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garantată de turci, iar în al doilea rând era vorba despre un teritoriu
veşnic disputat, când de Rusia, când de Prusia, şi ulterior de Germania.
Rusia Ecaterinei Mari nici nu va accepta negocieri asupra independenţei acestui teritoriu. Disputa se va transforma în război şi va culmina în
Crimeea, iar mai apoi cu războiul de independenţă. Rezultatul va fi
spectaculos. Dacă luăm în calcul şi revoluţiile care au loc în Ungaria,
Belgia sau Franţa, ne dăm seama că întreaga hartă a Europei se modifică radical, iar balanţa de putere se va înclina spre vestul Europei.
Mai puţin cunoscute pentru lumea europeană, războaiele din
Asia, ruso-iraniene sau ruso-chineze, vor avea un impact puternic asupra sferelor de influenţă pe care marile puteri încearcă să le construiască. Petru cel Mare este cel care realizează că eforturile de colonizare şi
creştinare a fortăreţelor persiene sunt slabe, aproape nule, având în
vedere că Persia nu declanşase niciodată Jihadul contra creştinilor.
Teritoriile vizate vor avea pe rând conducător rus, apoi turc, iranian şi
iarăşi rus. În 1801, ruşii vor anexa Georgia şi Şirvan, iar creştinarea
începută pe vremea lui Petru prin decapitarea celor care vor refuza
schimbarea religiei va continua în acelaşi ritm. Nu putem să nu facem
o paralelă între metoda practicată de ruşi în secolul XVIII şi metoda
practicată de irakieni sau talibani în secolul XXI.
Mergând mai departe, către Orientul Îndepărtat, mai exact către
India, putem spune că intervenţia europeană a distrus în această regiune nu numai unul din cele mai mari imperii din istorie, Imperiul
Marilor Moguli, dar a condus şi la o catolicizare dusă la extrem. După
portughezi şi olandezi, au urmat francezii şi englezii. Rivalitatea dintre marile puteri şi lupta lor pentru pieţe de desfacere şi mai ales pentru resurse izbucneşte în cele din urmă. Franţa pierde războaiele din
Europa şi implicit teritoriile de peste mări. Tratatul de la Versailles din
1783 va confirma acest lucru, iar din 1798 Lordul Wellesley se va
ocupa de cucerirea sistematică a Indiei”[1]. Sfârşitul secolului XVIII
va însemna domnia marilor puteri europene, în plină expansiune economică, militară şi politică. Tot ceea ce odinioară fusese mare imperiu
musulman, nu mai exista. Doar mici sultanate şi hanate, puternic slăbite de coloniile europene. Luptele dintre sunniţi şi şiiţi vor duce la
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pierderea regiunilor estice de către Iran şi ulterior vor da naştere
Afganistanului [3].
Ce se poate spune despre aceste conflicte? Majoritatea au fost
pentru supremaţie, iar religia a fost o scuză acceptabilă. Istoria ne-a
dovedit că niciuna din ţări, la începuturile ei, nu a fost înverşunată în
ceea ce priveşte religia. A existat o acceptare a altor naţii de către
mauri, pentru că erau conştienţi de beneficiile pe care le puteau obţine
de pe urma acestora, a existat o toleranţă a musulmanilor faţă de franci.
Cert este că marile războaie, mai exact cele două războaie mondiale,
nu vor avea la bază niciun sentiment religios. Cert este şi faptul că sfârşitul secolului XVIII şi secolul XIX vor fi caracterizate de conflicte
religioase, în care referinţa la Jihad este permanentă [5]. Putem vorbi
despre masacrarea populaţiei creştine în Balcani, în Orientul Apropiat
sau în Egipt. Pe de altă parte avem mişcările naţionaliste creştine şi
musulmane, la fel de violente şi puternice, dar din care doar cele creştine vor deveni cunoscute: insurecţia sârbilor, insurecţia greacă etc.
Toate aceste mişcări în care sunt implicaţi musulmanii vor avea un
efect de domino. Se vor crea premisele dispariţiei imperiilor şi apariţiei a numeroase state.
Capitolul cuceririlor coloniale este unul care produce şi va continua să producă efecte. Egiptul este un astfel de exemplu. Napoleon
va conduce campania pentru ei şi apoi împotriva lor. Războiul început
de el va duce la eliberarea Egiptului de sub conducerea mamelucilor şi
va deschide drumul spre modernitate. Algeria este alt exemplu.
Disputat pe rând de arabi şi de turci, va ajunge colonie franceză şi, întrun final, va deveni independentă într-o perioadă destul de tulbure pentru politica franceză. Chiar şi în prezent, disputa dintre islamici şi creştini continuă. Canalul de Suez este un caz aparte, un efect al disputelor militare începute în secolul IX şi continuat până în secolul XIX.
Disputa economică va avea ca punct de pornire tot violenţele religioase: masacrarea creştinilor din Alexandria din 1882. Războiul care va
izbucni, aşa cum am mai spus, va duce la pierderea Egiptului de către
Franţa şi prin asta la pierderea uneia din cele mai bune poziţii strategice în Orientul Mijlociu, poziţia din Liban fiind de mai mică importan132
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ţă. Iranul, vechea Persie, este un teritoriu care a trecut şi trece prin mari
transformări, un „tampon” între sfere de influenţe şi lupte pentru resurse. Dacă la început era prins între imperialismul rus şi cel englez, apoi
intervenind şi Imperiul Otoman, spre deosebire de Egipt şi Alger, invadarea sa va fi totală, nu se poate vorbi despre o deschidere spre modernizare. Totuşi, stabilirea echilibrului puterii va duce la o decizie comună a ruşilor şi a englezilor de a acorda în 1834 statutul de neutralitate
Iranului, preţul plătit fiind economia ţării subordonată unei Anglii care
îşi consolidase deja poziţia în Golf printr-o serie de alianţe cu prinţii
arabi. În 1907 Iranul va deveni independent. Din păcate, tentativa
şahului de a căpăta şi independenţa economică va duce întâi la o lovitură de stat, apoi la ocuparea teritoriului de forţele unite ale turcilor,
ruşilor şi englezilor [2].
Primul Război Mondial nu a făcut decât să confirme taberele
existente: algerienii, tunisienii, negrii din Africa de partea Franţei,
musulmanii indieni de partea Angliei, libienii contra Italiei. Iranul va
rămâne pasiv. Notabil rămâne faptul că, încurajaţi de englezi, arabii
din Siria, Palestina şi Arabia vor porni mişcarea insurecţională contra
turcilor. Important este în această perioadă masacrul din 1915. Iniţial
pornit de la ideea trădării, chiar Ataturk va menţiona despre această
stare de fapt - deportarea creştinilor, în special cea a armenilor, în Siria,
se va încheia cu uciderea acestora. Chiar şi în prezent, Armenia cere
recunoaşterea acestui masacru. Reversul la masacru? Acţiunile care
pornesc din 1973, generate de Armata Armeană Secretă de Eliberare a
Armeniei şi care vizează cetăţenii turci. Sau masacrarea armenilor la
Sumgait în 1988, sau în 1990 la Baku, sau războiul pornit în 1991 între
Azerbaidjan şi noua Armenie [1]. O situaţie asemănătoare avem în
Cipru, când la debarcarea trupelor turce se produce o migraţie masivă
a populaţiei greceşti către sudul insulei. Dorinţa de a învinge a făcut ca
în timpul acestui conflict mondial să fie făcute o serie de promisiuni,
promisiunea unui Kurdistan independent, a unui centru naţional în
Ţara Sfântă pentru evrei, un stat unificat pentru arabi din nordul Siriei
până la Golf. Soarta kurzilor va fi pecetluită în 1920, la fel limitarea
teritoriul grec şi teritoriile ocupate din Asia Mică. În acest context,
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revoluţia condusă de Mustafa Kemal „Ataturk” va modifica parametrii
stabiliţi în Conferinţa de Pace de la Versailles, Turcia devenind o realitate pe harta lumii, una puternică, cu obiective şi scopuri bine definite.
Lumea arabă a dorit la fel de mult unirea într-un unic stat. Înfiinţarea Ligii Arabe în 1948 a vizat reluarea legăturilor cu musulmanii
din Africa. Plasarea Centrului Naţional pentru evrei (practic centrul
viitorului stat Israel) în mijlocul teritoriul arab va duce la mari disensiuni. Pe de o parte avem coloniştii care se îndreaptă către acest centru
producând, ca efect, exodul populaţiei autohtone, iar pe de altă parte
avem protectoratul (Egipt, Kuweit) sau guvernarea sub mandat (Liban,
Siria, Irak, Iordania) la care sunt supuse statele arabe [5]. Toate sunt
state create, sub presiune, de către Franţa şi Anglia şi prin urmare nu
putem vorbi despre autonomie în acest caz. Arabia Saudită va fi printre puţinele ţări care va profita de atuurile pe care le are: păstrarea oraşelor sfinte Mecca şi Medina şi păstrarea resurselor petrolifere. În zona
rusă, revoluţia bolşevică a păstrat, într-o anumită măsură evident,
libertatea naţionalităţilor conlocuitoare. Dar pentru a putea avea controlul lor, administraţia comunistă va practica metoda migraţiune,
amestecând populaţiile, creând state cu frontiere artificiale. Se practica o colonizare sub auspiciile revoluţiei ruse.
Cel de al Doilea Război Mondial a dus la o transformare a lumii
în întregul ei. În primul rând teritoriul ţărilor musulmane a fost folosit
drept câmp de bătălie de un război cu care aveau prea puţin în comun.
Unele din aceste ţări, precum Iran, Egipt, Libia sau Tunisia vor fi ocupate şi vor pierde oameni şi resurse pentru un război cu care nu aveau
nimic în comun. Iranul, de exemplu, a fost folosit atât de ruşi cât şi de
englezi, găzduind la un moment dat (1942) Conferinţa aliaţilor
(Conferinţa de la Teheran). După terminarea războiului va lupta din
greu pentru ocuparea unei poziţii-cheie în cadrul ţărilor Orientului
Mijlociu. Egiptul, pe de altă parte, era o bază esenţială pentru aliaţi. Va
rămâne consecvent poziţiei sale din Primul Război Mondial, iar după
terminarea celui de al Doilea Război Mondial va obţine independenţa,
în pofida intervenţiei unite a Israelului, Angliei şi Franţei. În dorinţa de
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a obţine ajutor, în special economic (petrolul oriental), aliaţii vor elibera unele din ţările Orientului Mijlociu aflate sub mandat, în plus
cedând teritorii istorice celor pe care îi doreau aliaţi alături de ei.
Cedarea oraşului Antiohia Turciei va provoca o reacţie violentă din
partea Siriei. În iunie 1941 francezii ocupă Siria şi Libanul, capitularea Germaniei neducând însă şi la retragerea trupelor franceze din teritoriile ocupate. În paralel, Anglia recunoaşte independenţa
Transiordaniei dar, sub pretextul tratatului de alianţă, va continua ocuparea acestui teritoriu. Urmarea este migraţia masivă a palestinienilor
care fug din Israel, apoi va urma Războiul de Şase Zile, culminând cu
o puternică criză a economiei iordaniene.
Sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial va duce la începerea
procesului de decolonizare, în special a zonei Africii de Nord.
Marocul, Tunisia şi apoi Alger vor deveni independente.
Dacă ar fi să analizăm perioada care a urmat, în special între
1962 şi 1979 (invazia sovietică din Afganistan), niciun conflict major
nu a avut loc între lumea europeană şi cea musulmană. Se poate vorbi
despre schimbare? Nicidecum. Efectele războiului îşi făceau simţită
prezenţa. Dar nu pentru mult timp. Resursele ţărilor orientale, poziţia
strategică a acestora, face ca multe din cancelariile marilor puteri să-şi
schimbe politica. Anul 1979 va fi o cotitură pentru noile relaţii internaţionale. Luarea de ostateci în Iran, apoi invazia din Afganistan,
urmate de criza petrolieră din Iran, care va duce la revoluţia islamică a
lui Khomeyni vor influenţa cert structura viitoarelor conflicte internaţionale.
Invazia din Afganistan a prefigurat lupta pentru putere, pentru
împărţirea sferelor de influenţă. Destrămarea URSS nu a avut ca efect
încetarea conflictului. Dimpotrivă. A constituit un exemplu pentru conflictele de tip Cecenia. Actele de terorism devin parte integrantă a noului tip de război. Factorul economic devine din ce în ce mai mult un
cassus belli şi, sub presiunea marilor puteri, se va adopta diplomaţia
preventivă, respectiv preemptivă.
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şi ameninţări teroriste
LOCOTENENT-COLONEL ILIE PENTILESCU

început de secol, pericolele şi ameninţările teroriste
sunt, după cele prezentate de existenţa şi posibilitatea
folosirii armelor de distrugere în masă, cele mai mari şi cele mai greu
de înţeles, de acceptat şi de gestionat. Lumea este înmărmurită în faţa
unor astfel de pericole şi ameninţări. Chiar şi instituţiile însărcinate cu
asigurarea securităţii şi apărării persoanei, proprietăţii, ordinii şi legii
nu au găsit încă soluţii pentru gestionarea fenomenului terorist. Este
adevărat, acest fenomen face parte din tipologia crizelor politice,
sociale, economice şi militare din toate timpurile, dar el nu poate fi
încă gestionat şi dezamorsat. Oricât de mulţi şi importanţi paşi au fost
făcuţi din 2001 până în prezent în investigarea şi combaterea acestui
fenomen, inclusiv în România, prin elaborarea unei strategii naţionale
împotriva terorismului, el rămâne încă un mare pericol pentru fiinţa
umană, pentru societate, pentru economie şi instituţii.
O agresiune de mare amploare împotriva statelor europene, a
Statelor Unite sau a altor state puternice este puţin probabilă, chiar
imposibilă. Şi împotriva statului român o astfel de agresiune este puţin
probabilă. Există însă noi tipuri de ameninţări, mai variate, mai puţin
evidente şi mai greu de prevăzut. Cea mai periculoasă dintre acestea

La
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este ameninţarea teroristă1.
Terorismul reprezintă o ameninţare strategică, nu doar pentru
Statele Unite ale Americii şi pentru ţările Uniunii Europene, ci şi pentru Rusia, pentru China, pentru India şi pentru foarte multe ţări, inclusiv pentru România, angajate pe drumul modernizării economiei,
informaţiei, vieţii sociale şi culturii. Deşi este dezavuat şi atacat din
toate părţile şi prin toate mijloacele, terorismul dispune încă de resurse importante, comunică prin reţele electronice şi recurge la acţiuni din
ce în ce mai violente. Mai mult, el se extinde la toate mediile şi cuprinde aproape toate activităţile omeneşti, întrucât acest fenomen este antivaloare şi vizează distrugerea caracterului eficient al oricărei activităţi
progresiste.
Terorismul contemporan are deja un caracter mondial. El se
axează îndeosebi pe extremismul religios violent, pe extremismul politic şi pe efectele dezrădăcinării.
Este extrem de periculos, datorită acţiunilor imprevizibile, în
mozaic, îndeosebi asupra aglomerărilor urbane, locurilor publice şi
instituţiilor. Însă rareori el reuşeşte să se transforme în război de gherilă sau în acţiuni armate de lungă durată şi de o amploare mai mare.
Desigur, pe de o parte, pentru că nu are forţa şi resursa necesară şi, pe
de altă parte, pentru că nu aceasta este fizionomia lui. Oricum, pe teritoriul statelor vizate de terorism, este extrem de dificil ca teroriştii să
poată declanşa un război de gherilă. Nici pe teritoriul României nu este
posibil un astfel de război declanşat de terorişti. Acest tip de război
poate fi declanşat numai pe teritoriul statelor sfâşiate, în care există
entităţi puternice aflate în relaţii de intoleranţă şi conflictualitate.
Evenimentele actuale din Irak nu contrazic această afirmaţie, ci dimpotrivă, o confirmă. Chiar dacă sunt surprinzătoare şi produc numeroase victime, atacurile teroriste din Bagdad sunt doar acţiuni în disperare de cauză. Este posibil ca grupurile şi reţelele teroriste să nu fie interesate în trecerea la un război de gherilă, întrucât nu au nici cum să-l
conducă, nici cu ce să-l susţină. Un război de gherilă este altceva decât
terorismul, chiar dacă apelează la mijloace şi acţiuni de tip terorist.
Este însă posibil ca reţelele şi organizaţiile teroriste să prefere atacuri
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scurte, dar numeroase, cu obiective limitate, de tipul celor de la
Madrid, din 11 martie 2004, inclusiv pe teritoriul României, care să
producă pierderi de vieţi, distrugerea infrastructurilor şi să creeze panică şi nesiguranţă. Trecerea la războiul de gherilă de sorginte teroristă
reprezintă altceva, fie o etapă superioară a terorismului, fie un scop al
acţiunilor teroriste, fie o asociere la acestea2.
Cea mai mare ameninţare potenţială la adresa păcii şi securităţii
europene mondiale o constituie însă proliferarea armelor de distrugere în masă. Este adevărat că sistemele de control, acordurile şi tratatele de non-proliferare au încetinit cumva cursa înarmărilor nucleare, dar
dezvoltarea şi perfecţionarea acestei arme se continuă. Deocamdată,
datorită tehnologiei sofisticate şi dificultăţii realizării componentelor
chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), precum şi a vectorilor de transport la ţintă, aceste arme nu se află nici la îndemâna
teroriştilor, nici a unor conducători de state care le-ar putea folosi fără
să reflecteze prea mult asupra consecinţelor.
Teroriştii, în acest moment, nu au acces la asemenea arme.
Atacul cu sarin efectuat de Secta AUM, în metroul de la Tokio, în
1995, care a produs 12 morţi şi câteva mii de răniţi şi, doi ani mai târziu, împrăştierea sporilor de Antrax pe o stradă din capitala japoneză
reprezintă două dintre puţinele acţiuni de acest gen. Este însă posibil
ca teroriştii să-şi croiască drum spre asemenea arme, fie atacând silozurile şi bazele militare care dispun de asemenea mijloace, fie procurându-le pe alte căi. Având în vedere nivelul de dezvoltare al chimiei,
fizicii nucleare şi cercetării ştiinţifice în domeniul biologiei şi industriei farmaceutice atomice în România, precum şi uşurinţa cu care
pătrund unele firme străine în economia românească, este posibil ca
teroriştii să încerce să procure sau să producă astfel de mijloace şi în
ţara noastră. Acesta reprezintă cel mai mare pericol şi, totodată, cea
mai mare posibilă ameninţare la adresa securităţii omenirii, cu consecinţe imprevizibile.
Nu trebuie să ne lăsăm convinşi de propaganda grupurilor islamiste radicale, potrivit căreia ei ar merge din victorie în victorie; realitatea este cu totul alta, mult mai nuanţată. În multe ţări, în pofida actifebruarie, 2010
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vităţii lor, grupurile islamiste radicale sunt departe de a atinge stadiul
de la care ar putea genera mişcări de gherilă. Nici grupurile islamice
din ţara noastră nu au aceste aptitudini, dar de aici nu rezultă că fundamentalismul islamic nu-şi poate căuta şi la noi un refugiu sau o bază
de acţiune. Este posibil ca, în viziunea unor organizaţii şi reţele teroriste, România să fie considerată un fel de spaţiu în rezerva strategică
pentru eventuale acţiuni de mare frecvenţă împotriva unor ţări din UE,
NATO, a Rusiei, a Ucrainei şi a Turciei.
La aceste tipuri de ameninţări se asociază conflictele regionale,
delicvenţa unor state şi crima organizată. Acestea apelează, de cele
mai multe ori, la metode şi procedee teroriste şi este foarte greu să se
facă distincţie între ele3.

Figura nr.1 Tipologia riscurilor la adresa securităţii
naţionale a României
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Conceptul de „risc terorist” exprimă probabilitatea de producere a unui eveniment terorist cu urmări sociale şi economice nedorite,
orientate în direcţia obţinerii unor beneficii materiale sau morale de
către grupuri de interese ostile unei puteri politice legitim instalate.
Prin estimarea riscului se au în vedere tehnicile dezvoltate pentru cuantificarea probabilităţii de producere a unui eveniment, în general cu consecinţe nedorite, respectiv a premiselor de producere ale
acestuia.
Premisele riscului terorist sunt de mai multe feluri4:
Etnice, circumscrise a patru cauze majore:
• Tendinţele centrifugale, secesioniste, ale unor comunităţi teritoriale locale constituite după criterii etnice (Ţara Bascilor în Spania,
Corsica în Franţa sau Cecenia, Daghestan şi Inguşetia pe versantul nordic al Caucazului; Abhazia în Georgia, Tigrii Tamil în Sri Lanka etc).
• Neconcordanţele dintre spaţiul teritorial etnic şi cel politic,
determinate de trasarea arbitrară a graniţelor şi/sau a limitelor politicoadministrative. Recrudescenţa naţionalismului pe fondul dispariţiei
constrângerilor politico-ideologice a determinat, numai în spaţiul exsovietic, peste 170 de conflicte şi tensiuni interetnice, mare parte dintre acestea generând acţiuni teroriste (Nagornâi-Karabah, Osetia divizată, Transnistria etc).
• Panideile etnice, vizează reunificarea tuturor teritoriilor locuite de aceeaşi etnie, însă divizate politic. Crearea Republicii Arabe
Unite, prin unificarea Siriei cu Egiptul (1958-1961), naţionalismul
somalez ce vizează reunificarea într-o Mare Somalie a fostelor colonii
britanice, italiene şi franceze din Cornul Africii, sau invazia
Kuweitului de către forţele irakiene în 1991 au avut ca pretext motivaţii de ordin istoric5.
• Luptele pentru supremaţia politică şi, implicit, pentru controlul resurselor şi activităţilor economice, dintre clanurile etnice rivale
(Afganistan, Tadjikistan, Irak, Rwanda, Nigeria, Liberia etc).
Religioase, determinate de extremismul religios, care reprezintă una dintre expresiile cele mai dure şi mai intolerante ale stării de
haos social. Se disting trei aspecte majore:
februarie, 2010
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• Fundamentalismul islamic, ce reprezintă linia dură, anti-occidentală, promovată mai ales de curentul şiit indian. Aceştia consideră
că pătrunderea valorilor occidentale în spaţiul islamic ar face parte
dintr-un pretins „complot mondial” împotriva tradiţiilor şi a valorilor
morale, politice şi religioase ale Coranului. Ei sunt adepţii reîntoarcerii la sursele credinţei, la Islamul tradiţional, nealterat de cultura occidentală, considerând că astfel pot fi contracarate eficient, în virtutea
solidarităţii în jurul aceloraşi credinţe şi valori morale, tendinţele de
expansiune ale culturii occidentale. Ridicarea fundamentalismului
islamic la rangul de politică de stat a avut loc în anul 1979, când ayatollahul Ruhollah Kahomeiny, opozant al politicii pro-occidentale a
şahului Reza Pahlavi, a devenit lider al revoluţiei islamice iraniene. În
această calitate s-a făcut remarcat nu numai prin lovitura de stat prin
care a fost îndepărtat ultimul şah al Iranului, ci şi prin instituirea unui
regim care a introdus terorismul ca politică de stat, prima operaţiune
fiind capturarea a 52 de membri ai corpului diplomatic iranian din
Teheran (noiembrie 1979). „Răpitorii de la Teheran”, cum au fost
numiţi ulterior, au devenit arhetipul teroristului: un grup de studenţi
anonimi, islamişti fanatici, care l-au făcut pe preşedintele american
Jimmy Carter să piardă orice şansă de a fi reales la alegerile prezidenţiale din 1980. În lumea arabă activează peste 60 de grupări islamiste,
detaşându-se Al-Qaida, organizaţie creată în 1979, care a reuşit internaţionalizarea terorismului fundamentalist islamic.
• Manifestările religioase de tip arhaic, prin care se argumentează identitatea culturală a unor comunităţi locale. Reprezentativă în
acest sens este situaţia Ulster-ului, în care protestanţii unionişti, loiali
Coroanei Britanice, îşi manifestă identitatea promovând tradiţii britanice, de mult uitate de cea mai mare parte a populaţiei din Marea
Britanie.
• Proliferarea sectelor religioase ce promovează agresivitatea,
exclusivismul şi intoleranţa, mergând până la degradarea condiţiei
umane concretizată prin mutilări sau chiar sinucideri colective.
Ideologice – date de fenomenul de instrumentalizare politică a
revendicărilor cu caracter identitar-etnic şi religios.
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Economice – proliferarea activităţilor teroriste fiind indisolubil
legată de:
– gradul mare de sărăcie al populaţiei, ce favorizează recrutarea
de mercenari de către organizaţiile teroriste;
– haosul economic generalizat;
– contradicţiile dintre interesele marilor companii transnaţionale şi caracterul arhaic al economiilor;
– criminalitatea organizată şi activităţile de economie subterană;
– infrastructura deficitară, ce îngrădeşte controlul autorităţilor
statului asupra teritoriului naţional;
– embargourile şi politicile economice protecţioniste promovate
de marile puteri economice ale lumii.
Culturale – ce acţionează în strânsă concordanţă cu premisele
de ordin etnic şi religios, au ca obiectiv fundamental autodeterminarea
culturală a unor comunităţi locale.
Politice, concretizate prin:
– sprijin moral şi financiar pe care unele guverne îl acordă grupărilor teroriste;
– grad mare de instabilitate a scenei politice, concretizat prin:
• amestec de concepte politice;
• exacerbarea doctrinelor politice;
• mărirea numărului de partide şi formaţiuni politice;
• pătrunderea în politică a extremiştilor, ai unor agenţi
ai diferitelor cercuri de interese, ostile intereselor naţionale sau
a unor categorii de populaţie;
– încălcări ale normelor de drept internaţional;
– tratarea statelor nu ca entităţi suverane, ca subiecţi de drept
internaţional ci, adesea, ca infractori, ca duşmani ai ordinii internaţionale şi atacarea lor prin mijloace politice, economice şi chiar militare.
Financiare. Haosul financiar, consecinţă a unor politici financiare destabilizatoare, este premisa esenţială pentru proliferarea terorismului financiar, fenomen deja globalizat, exercitat prin intermediul
organismelor financiare internaţionale şi, într-o măsură la fel de mare,
de lumea interlopă. Terorismul financiar este cel care stă la baza tutufebruarie, 2010
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ror tipurilor de terorism.
Sociale, exprimate prin:
– degradarea instituţiilor, fenomen datorat fie unor schimbări
politice şi economico-sociale majore, fie erodării încrederii populaţiei
în acestea, datorită proliferării unor fenomene sociale marginale
(corupţie, nivel scăzut de instruire a populaţiei) sau a politizării excesive ale acestora;
– proliferarea agresivităţii sociale (infracţionalitate, conflicte de
muncă etc.);
– degradarea sistemelor de valori;
– fundamentalism social, ce a provocat, începând din 1977,
circa 100 de atacuri anual împotriva clinicilor americane care practică
întreruperile de sarcini.
Sindicale, ce stau la baza aşa-numitului „terorism sindical”.
Constau în manipularea prin intermediul unor lideri sindicali a unor
categorii de salariaţi prin supralicitarea nemulţumirilor acestora, cu
scopul transformărilor lor în instrumente de şantaj politic şi/sau economic. Evenimentele din Valea Jiului, finalizate cu venirea minerilor
la Bucureşti în 1990, 1991 şi 1999 sau grevele salariaţilor din sectorul
feroviar din anii ‘90 pot fi considerate exemple de terorism sindical.
Ar fi hazardant însă să se afirme că există o legătură directă între
terorismul sindical şi ponderea membrilor de sindicat din totalul salariaţilor. O succintă radiografie a acestui indicator în statele cu cele mai
avansate economii evidenţiază o pondere mare a membrilor de sindicat în ţările Europei nordice, regiune puţin afectată însă de mişcări sindicale de anvergură. Prin urmare, considerăm ca factor esenţial pentru
declanşarea terorismului sindical gradul mare de corupţie, grefat pe
fenomenul de sărăcie generalizată, asociat cu declinul economic, creşterea discrepanţelor sociale şi lipsa unei protecţii sociale viabile.
Legislative. Premisele legislative ale extinderii fenomenului
terorist constau tocmai în lipsa unui cadru legislativ adecvat şi coerent
care să-l descurajeze.
Acestea constau în:
– legislaţie stufoasă, inconsecventă, greu de cunoscut şi aplicat;
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– norme legislative interne ce contravin celor internaţionale;
– instabilitate şi incoerenţă legislativă;
– vid legislativ în anumite domenii, care încurajează acţiunile cu
caracter terorist.
Psihice – concretizate prin recrudescenţa comportamentului
deviant, prin creşterea morbidităţii în domeniul afecţiunilor mentale, a
psihopaţilor şi violenţelor necontrolabile, a schizofreniei sociale şi a
degradării morale a individului.
Mediatice – comportă două aspecte majore:
– atentate la viaţa, integritatea sau libertatea unor ziarişti, reporteri, cameramani sau reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în focare de conflict cu scopul de a
supralicita obţinerea unor beneficii morale sau materiale (eliberarea
unor deţinuţi politici, obţinerea de fonduri pentru finanţarea acţiunilor
teroriste etc.);
– „justificarea” acţiunilor teroriste prin intermediul unor instrumente mass-media (scrisă sau din domeniul audio-vizual) controlate şi
finanţate de organizaţii teroriste.
Topografice – relieful accidentat fiind favorabil dezvoltării
infrastructurilor teroriste şi luptelor de gherilă.
Ameninţările şi riscurile de natură teroristă nu au limite. „Arma”
principală a terorismului este omul, în speţă omul disperat sau omul
manipulat, adică adus în stare de disperare sau de răzbunare, dar şi
omul „demiurg”, omul pedepsitor, omul-călău, care se consideră destinat şi predestinat a îndeplini o misiune supremă, a se sacrifica sau
sacrifica pe oricine pentru a duce la bun sfârşit o sarcină ce vine
dintr-un spaţiu sacru, dintr-o lume care-l domină şi care are menirea de
a distruge cât mai repede şi cât mai violent pe cea reală şi, evident, de
a o înlocui6.
Aceste tipuri de riscuri sunt, în general, previzibile. Ele ţin de o
anumită filozofie a nemulţumitului, a celui care se consideră frustrat şi
persecutat.
Se manifestă însă şi riscuri care vin din interesul diferitelor entităţi, diferitelor grupuri care nu se află în lumea a treia, ci în interiorul
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civilizaţiei de tip occidental. Acestea contestă (sau pun la îndoială) universalitatea valorilor civilizaţiei occidentale şi unele acţionează prin
mijloace teroriste împotriva acesteia. Terorismul „cotidian” ţine însă
de interesul unor grupuri care eludează legea şi dreptul, care doresc să
impună „dreptul” lor şi legea lor.
„Recenta revoluţie a tehnologiilor militare, apelată de strategii
prin vocabula RAM (revoluţia în afaceri militare) favorizează «privatizarea violenţei» prin formarea unor mici armate profesioniste, dotate
cu armament şi echipamente perfecţionate. Acestea pot să urmărească
propriile lor obiective sau să-şi închirieze serviciile unor puternici şi
bogaţi comanditari. (…) Această «privatizare» a violenţei nu afectează imediat şi de o manieră semnificativă stabilitatea internaţională.
Totuşi, pe termen lung, ea fragilizează fundamentul societăţilor,
legile, constituţia, viitorul. Gangsterii şi bandele înarmate proliferează
în metropole şi în zonele de non-drept, care se află în expansiune continuă. Radicalizându-se, revendicările identitare şi religioase alimentează tribalismul înarmat, sectarismul şi terorismul. Cartelurile drogurilor şi alte organizaţii criminale drenează capitaluri mai importante,
mai substanţiale decât bugetele anumitor state membre ONU.
Delicvenţa planetară, ce se află în creştere, este una din ameninţările
cele mai serioase care apasă asupra păcii în acest mileniu7.”
Din studiile efectuate de principalele structuri desemnate în
lupta antiteroristă reiese faptul că în România nu există un terorism
declarat, grupări sau manifestări extremist-teroriste autohtone care să
aibă susţinere internă.
Principalele surse de întreţinere a ameninţărilor pe profil antiterorist la adresa siguranţei naţionale a României sunt reprezentate de
evoluţiile externe ce pot influenţa dinamica organizaţiilor teroriste care
acţionează în ţara noastră, nuclee care, deşi nu au întreprins încă
acţiuni teroriste asupra unor obiective de pe teritoriul naţional, pot
să-şi modifice, în viitor, această atitudine8. Situaţia antrenează pe lângă
ameninţările reprezentate de scopurile fundamentale ale acestora şi riscurile induse de activităţile adiacente sau asociate pe care astfel de
structuri le angajează ori le favorizează în mod substanţial.
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Nu există eşecuri, ci doar lecţii învăţate
pentru că tot ce se întâmpla o dată, poate să nu
se mai întâmple niciodată. Dar tot ce se întâmplă
de două ori, se va întâmpla cu siguranţa şi a
treia oară”.
(Paulo Coelho-„Alchimistul”)

meninţările atipice şi asimetrice reprezentate în special de
flagelul neo-terorist internaţional, de proliferarea armelor
de distrugere în masă şi de crima organizată transnaţională, venite de
cele mai multe ori dinspre actori non-statali, imprevizibili, demonstrează faptul că pacea la nivel global şi securitatea statelor democratice a devenit din ce în ce mai dependentă de evenimentele care se produc în afara teritoriului lor naţional, determinând depăşirea sferei de
responsabilitate a unei singure ţări sau a unui singur organism internaţional cu atribuţii în domeniu.
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În epoca globalizării, graniţa dintre riscurile interne şi cele
externe, cu efecte violente asupra cetăţenilor, comunităţilor şi a statului, devine tot mai puţin relevantă, iar cauzele tot mai dificil de evaluat
şi anticipat.
Având în vedere faptul că lecţiile învăţate rezultate în urma participării militare în teatrele de operaţii infirmă sau impun corecţii permanente şi de esenţă unor transformări anterioare considerate de netăgăduit, şi nu în ultimul rând, faptul că cercetarea, progresul tehnico-ştiinţific, tehnologizarea şi informatizarea echipamentelor militare
devansează de cele mai multe ori inovaţiile doctrinare şi conceptuale,
determinând reveniri asupra acestora, a organizărilor, înzestrării şi tacticilor de luptă, a dus la necesitatea creării, la nivelul Statului Major al
Forţelor Terestre, a unui sistem foarte bine conceput de culegere, analiză şi diseminare a lecţiilor învăţate.
În mediul de securitate care în prezent se schimbă rapid, capacitatea de a identifica şi implementa rapid îmbunătăţirile, are o importanţă deosebită pentru Forţele Terestre în ceea ce priveşte îndeplinirea
misiunilor ce le 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
misiune (operaţionale, de instruire, dotare, moduri de acţiune), cât şi
de aspecte legate de sprijinul real al acestora – transport, asigurare tehnică, hrănire, echipare, cazare etc.
Până în prezent, la misiuni internaţionale au participat peste
22.000 de militari din cadrul Forţelor Terestre. Cu acest prilej se cuvine să subliniem modul eroic al împlinirii datoriei de către militarii
români care şi-au pierdut viaţa în timpul misiunii.
Crearea la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre a sistemului de lecţii învăţate desprinse din participarea la misiunile internaţionale contribuie în mod oportun şi exact la diagnosticarea activităţilor
februarie, 2010
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ce se desfăşoară pentru găsirea celor mai eficiente soluţii de finalizare.
Soluţiile identificate la problemele apărute în misiunile internaţionale
se pot impune ca elemente de reglare ale sistemului, pentru accelerarea procesului de dezvoltare şi perfecţionare a acestuia.
Importanţa participării unităţilor din cadrul Forţelor Terestre în
cadrul misiunilor în diferite teatre de operaţii se desprinde din multitudinea tipurilor de misiuni executate: recunoaşteri, escortă personal,
escortă CIMIC, escorte logistice, misiuni de transport, patrule, patrule
interioare, patrule anti-aruncătoare de grenadă, punct de control trafic,
detaşamente de intervenţie, instruire – Garda Naţională Irakiană,
Armata Naţională Afgană – pază perimetre cu destinaţie militară,
misiuni umanitare, cercetare în scopul culegerii de informaţii, operaţii,
refacere de artere rutiere, refacere poduri, refacere de obiective sociale – şcoli, aşezăminte sociale etc.
Experienţa acumulată de către contingentele române participante la misiuni internaţionale a pus în evidenţă importanţa procesului de
selecţie a personalului participant în vederea generării unor detaşamente bine instruite şi cu un ridicat nivel de coeziune. Procesul de
selecţie cuprinde mai multe probe eliminatorii – examinare psihologică, examinare medicală şi testări la educaţia fizică militară. Personalul
care trece de aceste examene va fi supus testelor de specialitate şi de
limba engleză. Selecţia finală ţine cont şi de experienţa acumulată în
misiunile similare îndeplinite anterior.
Pregătirea înainte de misiune se bazează pe principiul
“Instruieşte-te aşa cum lupţi!”. La nivelul Forţelor Terestre a fost creat
un sistem de instruire pentru pregătire şi înlocuire a efectivelor participante la misiuni în afara statului român. Instruirea înainte de misiune
cuprinde: instruire militară de bază (20%), instruire tactică (40%) şi
pregătire militară de specialitate (40%). Pregătirea pentru misiune
cuprinde un stagiu de pregătire la Centrul de Instruire prin Simulare al
Statului Major General, precum şi stagii de pregătire intensivă în
domeniul competenţelor lingvistice pentru limba engleză în Centrele
de limbi străine ale Forţelor Terestre.
Un accent deosebit se pune pe pregătirea minuţioasă a tehnicii şi
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echipamentelor înainte de plecarea în teatrul de operaţii. Acestea sunt
introduse în unităţile de mentenanţă ale Forţelor Terestre sau la agenţii economici din industria naţională de apărare pentru refacerea resursei tehnice.
Pentru cazurile în care situaţiile evoluează peste nivelul de risc
acceptat sau în alte situaţii s-a constatat că este necesar să se stabilească, din perioada pregătirii logistice a misiunii, modalităţile de extracţie a forţelor din teatru. Stabilirea unei strategii de extragere din teatrele de operaţii precum şi un plan pentru situaţii de urgenţă trebuie să fie
iniţiate cu mult înainte, ca parte a procesului de planificare a operaţiilor.
Acest lucru s-a realizat prin identificarea procedurilor, variantelor de deplasare şi a mijloacelor de transport a patrimoniului unităţii
dislocate.
Funcţionarea tehnicii din dotarea detaşamentelor este un factor
esenţial al reuşitei fiecărei misiuni. Acest lucru a contribuit la asigurarea mobilităţii forţelor ca un factor important al tacticilor de luptă în
deşert, în vederea asigurării succesului operaţiilor. În cadrul pregătirii
logistice pentru misiune a fost realizată adaptarea motoarelor tehnicii
de luptă şi pregătirea acestora în vederea utilizării carburantului unic
NATO. Tehnica de luptă trebuie să dispună de sisteme performante de
răcire, ungere, alimentare, precum şi de sisteme de aer condiţionat
datorită condiţiilor extreme din unele zone de operaţii. Filtrele de aer
ale autovehiculelor folosite în deşert trebuie să fie mult mai eficiente
decât cele destinate ducerii acţiunilor de luptă într-un climat temperat,
iar lubrifianţii folosiţi trebuie să fie de foarte bună calitate. Anvelopele
tehnicii de luptă sunt înlocuite înainte de îndeplinirea normelor de rulaj
datorită solicitării intense. Pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare ale tehnicii de luptă în condiţii de campanie trebuie să existe sisteme specializate.
Sistemul de comunicaţii şi informatică de care dispune fiecare
contingent român asigură fluxul de date şi informaţii necesar luării
deciziilor în timp real. Acesta este capabil să asigure interfeţele necesare realizării legăturilor între subunităţile dislocate în teatrul de opefebruarie, 2010
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raţii, comunicaţii prin satelit, precum şi realizarea comunicaţiilor
sociale cu familiile prin intermediul Reţelei Militare Naţionale de
Comunicaţii STAR.
În ceea ce priveşte asigurarea comunicaţiilor pe timpul executării misiunilor s-a impus ca în unele situaţii să se monteze o staţie în
gama undelor scurte pe mijlocul de luptă al comandantului de pluton.
În acest fel se asigură posibilitatea de a efectua comunicaţii la peste
50 km deoarece plutoanele de infanterie trebuie să acţioneze independent. Datorită efectelor concentraţiei mari de praf din atmosferă din
teatrul de operaţii au fost executate întreţineri tehnice periodice ale
echipamentelor de comunicaţii, în special a tehnicii din domeniul IT.
La intrarea într-un nou teatru de este nevoie de un număr sporit de oameni. Aceeaşi cerinţă este şi la sfârşitul misiunii. Astfel, este
necesar un număr sporit de specialişti în construcţii civile şi alţi specialişti în alte elemente de infrastructură. Constructorii, geniştii, personalul medical care pot sprijini populaţia civilă în caz de urgenţe pot fi
elemente valoroase pentru câştigarea încrederii populaţiei locale.
Condiţiile de desfăşurare a operaţiilor în teatrul de operaţii din
Irak au impus ca armamentul din dotare al militarilor care execută
misiuni de pază în puncte de control sau foişoare să cuprindă şi aruncătoare de grenade tip AG-7. De asemenea, s-a impus necesitatea existenţei unei rezerve de muniţie de 10% faţă de prevederile statului de
organizare ca urmare a ritmului susţinut al ducerii acţiunilor de luptă.
Pentru creşterea capacităţii de ducere a operaţiilor în condiţii de vizibilitate redusă s-a impus dotarea armamentului cadrelor cu aparatură
de vedere şi ochire pe timp de noapte, de tip pasiv.
Uneori, desfăşurarea operaţiilor a pus în faţa forţelor desfăşurate necesitatea de a asigura protecţie suplimentară şi de a desfăşura activităţi de construcţie a păcii, altele decât cele care erau definite explicit
în mandate. Aceste activităţi care nu sunt specifice unităţilor luptătoare necesită resurse suplimentare faţă de statul de organizare şi normele de înzestrare. Astfel, pe timpul operaţiunilor de menţinere a păcii,
subunităţile de infanterie au primit şi misiuni de control al mulţimilor
turbulente. Pentru acestea au fost dotate cu întreaga gamă a echipa152
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mentului CRC – scut, baston, vizieră, mănuşi şi jambiere de protecţie.
În vederea întocmirii de rapoarte complete de către subunităţile de
geniu, se impune dotarea cu mijloace de determinare a coordonatelor,
de fotografiere digitală sau filmare pe timpul executării recunoaşterilor.
Este de dorit să se adopte abrevierile şi simbolurile militare prin
întrebuinţarea hărţilor UTM, utilizarea de sisteme IFF, adoptarea de
standarde comune de salvare. În contextul operaţiilor desfăşurate în
Balcani se poate sublinia cooperarea activă în domeniul topografic, al
utilizării aceloraşi simboluri topografice şi formate de hărţi la diferite
niveluri de comandă de către contingentele naţionale participante.
Sprijinirea informativă a îndeplinirii misiunilor încredinţate s-a
realizat prin desfăşurarea operaţiilor de cercetare şi culegere de informaţii. Activităţile desfăşurate au pus în evidenţă necesitatea dotării
structurilor de cercetare cu mijloace de deplasare uşor manevrabile
care să asigure protecţia personalului, precum şi cu mijloace de comunicaţii flexibile, cu interfeţe pentru comunicaţiile terestre şi prin satelit. Pentru asigurarea protecţiei, grupurile de cercetare trebuie să fie
dotate cu puşti cu lunetă şi puşti mitralieră. De asemenea, acestea trebuie să dispună de aparatură de vedere pe timp de noapte, aparate foto
digitale, camere video, reportofoane pentru a culege date şi informaţii
cât mai precise.
Din punct de vedere medical este necesar ca durata misiunilor să
fie proiectată în funcţie de dificultatea acestora, climă, relief şi specificul zonei. Pentru teatrul de operaţii din Irak s-a constatat că sunt suficiente patru-şase luni de misiune, cu o perioadă de refacere de până la
30 de zile. Pentru sprijinirea subunităţilor care execută misiuni independente se impune destinarea unor microstructuri sanitare.
Măsurile preventive de asistenţă medicală implică faptul că fiecare participant în teatrul de operaţii trebuie să fie instruit asupra măsurilor de protecţie personală. La nivel naţional s-au întreprins măsuri în
acest sens înainte de intrarea în teatru, inclusiv prin măsuri medicale
specifice misiunii care urmează să se desfăşoare.
Lecţiile învăţate constituie un element important în procesul de
februarie, 2010
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transformare a Forţelor Terestre, de standardizare şi interoperabilitate
a acestora cu structurile similare din NATO.
Valoarea şi însemnătatea conceptului de lecţii învăţate au fost
determinate de cerinţele obiective ale perfecţionării organizării, înzestrării şi instruirii forţelor, de necesitatea realizării unei planificări şi
conduceri eficiente a acţiunilor militare împreună cu partenerii străini,
pe teritoriul naţional sau în diverse teatre de operaţii.
În etapa actuală, realizarea unui sistem unitar de lecţii învăţate
în Armata României reprezintă o necesitate obiectivă şi o prioritate
majoră, în scopul perfecţionării continue a activităţilor şi acţiunilor
militare.
Eficienţa maximă a sistemului de lecţii învăţate se asigură prin
elementele structurale ale acestuia, care se regăsesc în cadrul tuturor
unităţilor şi formaţiunilor militare ce desfăşoară acţiuni militare, independent, combinat sau întrunit. Această eficienţă este totuşi departe de
a fi atins dezideratul ca experienţa acumulată pe timpul activităţilor
desfăşurate în unităţi să fie percepută benevol şi responsabil ca resursă importantă pentru creşterea eficienţei activităţilor viitoare, care să se
regăsească în forma propusă de sistemul de lecţii învăţate prin promovarea aspectelor pozitive şi a soluţiilor adoptate inovativ în planificare, organizare, pregătire şi executare.
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Bugetul Forţelor Terestre
pe anul 2010 în contextul
crizei economico-financiare
COLONEL IULIAN CRISTACHE

cum, după aprobarea de către Parlamentul României a
bugetului de stat pe anul 2010, cunoaştem faptul că alocaţiile bugetare pentru Ministerul Apărării Naţionale şi implicit ale
Forţelor Terestre sunt aproximativ egale cu cele din anul 2009.
Pentru structurile de planificare şi execuţie a bugetului este
cunoscut faptul că este mai greu să gestionezi această activitate atunci
când ai alocaţi bani sub nevoi, decât atunci când ai bani mulţi şi trebuie să-i cheltuieşti.
La prima vedere suntem tentaţi să nu credem acest aspect deoarece atunci când ai bani trebuie să desfăşori mai multe activităţi, respectiv mai multe proceduri de achiziţii, cu tot ceea ce reprezintă o licitaţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, contestaţii, reluări ale licitaţiilor din diverse motive, întocmirea şi actualizarea permanentă a
Planurilor anuale ale achiziţiilor publice etc. Dar de regulă, acestea
sunt aspecte pe care structurile de planificare şi achiziţii le pot depăşi
relativ uşor şi se pot realiza multe achiziţii utile pentru structurile militare.
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Întrebarea pe care ne-o punem este ce facem când avem bani
puţini? Cum acţionăm? Ce le propunem comandanţilor (şefilor) în
calitatea noastră de specialişti în planificarea bugetară? Iată doar câteva aspecte care ne frământă acum, la început de an.
Pentru a putea să foloseşti cât mai util banii alocaţi trebuie să
cunoşti foarte bine ce trebuie să faci pentru structurile pe care le conduci şi pe care le finanţezi.
În acest sens, la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre, cu
participarea tuturor structurilor implicate (logistice, personal, înzestrare etc.) au fost identificate, cuantificate şi estimate nevoile de cheltuieli pentru dotarea şi funcţionarea Forţelor Terestre.
Dar necesarul este foarte mare, aproximativ cât întregul buget al
armatei pe un an de zile.
Al doilea element pe care trebuie să-l stăpânim foarte bine este
să cunoaştem obiectivele şi în baza lor să stabilim priorităţile de acţiune, să decidem ce trebuie să finanţăm, să achiziţionăm, şi la ce trebuie
să renunţăm sau să amânăm.
Este cunoscut faptul că, în anul 2010, bugetul alocat armatei şi,
implicit, Forţelor Terestre este la nivelul celui din anul 2009. Aşa cum
afirmă numeroşi analişti economici, avem un buget de „maximă austeritate”. Afirmaţia este realistă, deoarece sunt impuse restricţii privind
creşterile salariale, acordarea de prime trimestriale, ocuparea posturilor vacante, achiziţia de autovehicule, mobilier etc. Dar totuşi avem
aceiaşi bani ca anul anterior, avem experienţa unui an greu din care am
învăţat cum să ne descurcăm în condiţii de criză şi ştim că nu vom mai
primi alte fonduri băneşti. Rezultă că trebuie să fim mai chibzuiţi, mai
restrânşi în utilizarea banilor, să reducem la maximum costurile unor
activităţi şi cele cu utilităţile etc. Cuvântul de ordine în acest an trebuie să fie „economii pe toate liniile“.
Ţinând cont de cele prevăzute mai sus, voi prezenta, în continuare, un punct de vedere privind modalităţile de repartizare pe priorităţi a fondurilor băneşti alocate în acest an.
Prioritatea numărul unu în Forţele Terestre o reprezintă susţinerea misiunilor în teatrele de operaţii. Rezultă că vom asigura fondu158
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rile băneşti necesare achitării cheltuielilor specifice acestor misiuni,
din care cele mai importante sunt drepturile băneşti în lei şi în valută,
asigurările de viaţă, mentenanţa tehnicii, transportul în şi din teatrele
de operaţii etc. Pentru a asigura în totalitate cheltuielile pentru teatrele
de operaţii, mai întâi trebuie să cunoaştem misiunile, să calculăm costurile şi, în cele din urmă, să alocăm aceste fonduri băneşti în buget pe
subcapitolul bugetar destinat acestor activităţi.
A doua prioritate şi totodată o mare răspundere pentru Forţele
Terestre este realizarea structurii de forţe conform Planului-cadru de
restructurare şi modernizare a Armatei României. Activităţile de operaţionalizare, înfiinţare şi desfiinţare a structurilor trebuie susţinute cu
fondurile băneşti necesare desfăşurării lor. Fiecare activitate are specificul ei şi, implicit, naturile de cheltuieli sunt diferite. Dacă la desfiinţare sunt necesare mai multe fonduri pentru plăţi compensatorii, ajutoare la trecerea în rezervă, diurne, transport etc., la operaţionalizare
efortul se îndreaptă spre cheltuielile de capital pentru procurarea echipamentelor şi tehnicii necesare dotării acestor structuri pentru a fi
compatibile cu cele din NATO şi pentru instruirea forţelor, iar pentru
înfiinţare efortul este îndreptat către cheltuielile de personal (indemnizaţiile de detaşare, de delegare, de mutare, chirii), transport, reparaţii
curente etc. Vom putea asigura doar parţial acest obiectiv, datorită limitărilor privind fondurile alocate pentru achiziţii noi de echipamente şi
tehnică necesare dotării structurilor operaţionalizate. Soluţia o reprezintă asigurarea tehnicii prin substituire cu cea existentă. Este doar o
soluţie de moment, care va fi remediată o dată cu creşterea alocaţiilor
bugetare.
A treia prioritate este realizarea Obiectivelor Forţei asumate
de Forţele Terestre, fiind eşalonată pe o perioadă scurtă şi medie.
Efortul principal este direcţionat către cheltuielile de capital, deoarece
realizarea acestor obiective presupune achiziţii de echipamente şi tehnică militară compatibilă cu cele ale partenerilor din alianţă. Ca şi la
obiectivul anterior, există limitări în achiziţia acestor echipamente.
Soluţia o reprezintă redimensionarea unor obiective şi amânarea realizării acestora.
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Un obiectiv important, care trebuie finanţat, monitorizat şi realizat integral îl reprezintă instrucţia forţelor. Din experienţa anilor trecuţi a rezultat faptul că acest obiectiv nu solicită mari cheltuieli, deoarece există armamentul şi muniţia necesară executării exerciţiilor cu
trageri de luptă. O atenţie deosebită trebuie să o acordăm planificării
fondurilor băneşti necesare organizării şi desfăşurării exerciţiilor de
afirmare şi certificare a structurilor operaţionalizate. Principalele cheltuieli pentru susţinerea acestor exerciţii vizează asigurarea combustibilului, piesele de schimb, transportul tehnicii şi personalului în poligoane, diurnele de delegare, hrănirea efectivelor în poligoane etc.
A patra prioritate este reprezentată de problemele care înfăţişează activităţile curente ale structurilor subordonate de pe agenda zilnică a structurilor de planificare şi execuţie bugetară. Grija deosebită
determinată de răspunderea faţă de personalul din Forţele Terestre pentru a asigura drepturile băneşti, funcţionarea normală a unităţilor prin
plata cheltuielilor cu utilităţile (energie electrică, gaze naturale, apă,
canalizare etc.), comunicaţiile, mentenanţa echipamentelor şi tehnicii
din dotare, realizarea hrănirii întregului personal, asigurarea medicamentelor, repararea infrastructurii sunt doar câteva aspecte ale preocupărilor noastre curente. Trebuie să recunosc că fiecare dintre activităţile enumerate presupun eforturi deosebite din partea serviciilor specializare (logistic, comunicaţii şi informatică, personal, financiar – contabil etc.) şi vor face obiectul unor prezentări detaliate, separate şi punctuale.
Chiar dacă nu reprezintă o prioritate specificată în vreun obiectiv, la repartiţia fondurilor băneşti în buget trebuie să ţinem seama de
asigurarea necesarului de credite pentru instituţiile de învăţământ
(Academia Forţelor Terestre, colegiile militare liceale, Şcoala Militară
de Maiştrii Militari şi Subofiţeri, grădiniţe) şi ajutorul social, din care
cele mai semnificative sunt ajutoarele acordate cadrelor militare la trecerea în rezervă, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, ajutorul de deces etc.
Consider că cel mai important atu al nostru (al structurilor de
planificare bugetară) îl reprezintă faptul că ştim unde suntem, ştim
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unde trebuie să ajungem, ştim ce trebuie să facem şi, mai ales, ştim
cum să facem.
De aceea, în condiţiile unor resurse financiare limitate, trebuie
să gândim foarte bine cheltuirea lor, iar unde nu avem resursele financiare necesare, trebuie să găsim soluţii şi alternative. Sunt sigur că vor
exista voci care să spună că aşa ceva nu se poate, dar sunt exemple
când activităţi importante s-au desfăşurat în condiţii normale, cu alocaţii bugetare reduse.
Printr-o gestionare înţeleaptă şi riguroasă a bugetului Forţelor
Terestre din anul 2010 vom încerca realizarea principalelor obiective
şi misiuni asumate.
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onştiinţa poporului nostru despre unitatea sa etnică este
străveche. Când românii din Transilvania coborau cu turmele lor la iernat în Câmpia Dunării sau dincolo de Dunăre, pe ţărmul
mării, auzeau pretutindeni aceeaşi limbă şi vedeau aceleaşi obiceiuri.
Tot aşa, când pescarii de la „baltă” treceau cu carele de peşte
peste munţi, spre Braşov, Sibiu, Bistriţa şi mai departe, întâlneau
aceeaşi limbă şi-şi dădeau seama că este unul şi acelaşi popor.
Cărturarii moldoveni Grigore Ureche şi Miron Costin au stăruit
încă din secolul al XVII-lea asupra unităţii românilor, arătând că moldovenii cu muntenii şi cu transilvănenii una sunt şi „de la Râm ne tragem”, din nobila obârşie a Romei.
Dar dacă exista o conştiinţă populară şi una cărturărească asupra
unităţii etnice româneşti, nu era, în schimb, şi o unitate politică. Astfel,
se înfiinţau trei state: unul la miazăzi de Carpaţi, Ţara Românească sau
Muntenia, altul la răsărit, Moldova, şi un al treilea în interiorul lanţu-
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lui Carpatic, Transilvania. Mihai Viteazul a fost singurul domn român
care a reuşit să unească sub stăpânirea sa cele trei ţări româneşti, în
anul 1600. Această unire nu a durat decât puţină vreme, dar amintirea
faptei sale nu s-a mai stins niciodată, rămânând îndreptar luminos pentru urmaşi. Primii care au reluat ideea de unitate naţională, după actul
temerar al lui Mihai Viteazul, au fost reprezentanţii Şcolii Ardelene:
Petru Maior, Gheorghe Şincai, Inocenţiu Micu-Klein şi Ion Budai
Deleanu.
Încă din anul 1772, într-un memoriu al său semnat de mai mulţi
înalţi dregători şi adresat Austriei, marele ban muntean, Mihai
Cantacuzino, arăta avantajele ce ar decurge pentru Principatele
Române, dar şi pentru pacea europeană, dacă Ţara Românească şi
Moldova s-ar uni şi dacă noul stat s-ar bucura de protecţia comună a
Austriei şi Rusiei!
O dată cu veacul al XIX-lea, ideea unirii politice a românilor de
pretutindeni devine tot mai puternică şi ajunge să se impună ca o necesitate obiectivă.
Adresându-se boierilor, într-o scrisoare din 5 aprilie 1821, Tudor
Vladimirescu le spune să ia legătura „cu dumnealor boierii moldoveni
ca unii ce suntem de un neam, de o lege şi supt aceeaşi stăpânire şi
ocrotiţi de aceeaşi putere”. În consecinţă, adaugă Tudor, „urmează să
ştim cele ce se fac acolo, să le vestim acestea de aici ca fiind la un gând
şi într-un glas cu Moldova, să putem câştiga, deopotrivă, dreptăţile
acestor principaturi, ajutându-ne unii pe alţii”.
Cărturarii români vor acum reunirea celor trei ţări româneşti.
Imaginea Daciei vechi, a ţării lui Burebista şi Decebal, ce se întindea
pe ambele laturi ale Carpaţilor, domina spiritele. Încă din 1818, învăţatul Dionisie Fotino a publicat „Istoria vechii Dacii”. Mihail
Kogălniceanu a scos la Iaşi, în 1840, publicaţia „Dacia literară”.
Transilvăneanul August Treboniu Laurian, împreună cu munteanul
Nicolae Bălcescu, au început să dea la iveală, din 1845, la Bucureşti,
„Magazinul istoric pentru Dacia”, editat în cinci volume.
Muntenii, într-un memoriu, cer domnitorului Gheorghe Bibescu
să lupte pentru înfiinţarea „regatului dacic”. Numele strămoşilor ajun166
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ge să aibă semnificaţia unui adevărat program politic: înfăptuirea statului românesc unitar, care răspunde unei necesităţi economice. Astfel
se instituie unirea vamală dintre Muntenia şi Moldova, aplicată de la
1 ianuarie 1848, precedată de convenţia de comerţ din anul 1835.
În 1842, tinerii din Muntenia oferiseră tronul acestei ţări lui
Mihail Sturdza, domul Moldovei, care însă nu voise să-l primească, de
teama intervenţiei ruşilor.
Unul dintre dezideratele partidei naţionale din Moldova, publicate de Mihail Kogălniceanu în august 1848, în Bucovina, era Unirea
Principatelor.
În timpul domniilor lui Barbu Ştirbei, în Ţara Românească, şi
Grigore Ghica, în Moldova, ideea pătrunde adânc în spirite. Domnii o
susţineau. Astfel, Barbu Ştirbei, într-un memoriu din 1855, trimis
marelui vizir, spunea: „Pentru a fi … interpretul credincios al opiniei
publice, trebuie să adăugăm că dorinţele unanime ale valaho-moldovenilor cheamă unirea celor două principate sub un singur cap, chiar dacă
acesta ar trebui să fie luat de la una din familiile princiare din străinătate, ceea ce ar cruţa cu adevărat o ţară ce a suferit de încercările alegerilor şi prefacerilor”. Iar Grigore Ghica, într-un memoriu trimis
Conferinţei de pace de la Paris, la sfârşitul Războiul Crimeii (1856),
cerea, de asemenea, în chip hotărât, Unirea. Mulţumindu-i pentru acest
gest, Divanul Moldovei declară: „Măria-ta ai pregătit calea către mântuirea ţării noastre, căci ai sprijinit şi ai pledat înaintea areopagului
european întrunirea Principatelor, principiu de mărire, de glorie şi de
temeinică aşezare a acestei ţări”.
Noile divanuri ad-hoc, alese în octombrie 1857, cereau Porţii
Otomane şi Puterilor garante:
1. Respectarea drepturilor Principatelor şi îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea vechilor lor capitulaţii încheiate cu Înalta
Poartă în anii 1393, 1460, 1511 şi 1634.
2. Unirea Principatelor într-un singur stat, cu numele România.
3. Prinţ străin, cu moştenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei şi ai cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării.
4. Neutralitatea Principatelor.
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5. Putere legiuitoare încredinţată unei Obşteşti Adunări, în care
să fie reprezentate toate interesele naţiei.
Prin Convenţia prevăzută de Tratatul de la Paris, încheiat la
Osborne, în ziua de 7/19 august 1858, s-au hotărât următoarele:
Muntenia şi Moldova vor purta numele de Principatele Unite; va exista o Comisie Centrală, cu sediul la Focşani, care va pregăti legile; tot
la Focşani, va exista o Curte de Casaţie comună şi armatele vor primi
o organizare identică spre a forma, la nevoie, una singură; în schimb,
fiecare ţară va avea domnul său, care va cârmui cu ajutorul miniştrilor
şi va exista o adunare legislativă. Prin aceasta, Convenţia devenea
noua Constituţie.
Conform noii Constituţii, moldovenii aleg la 5/17 ianuarie pe
colonelul Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei.
În Muntenia se vorbea la început de Gheorghe Bibescu şi de
Barbu Ştirbei, foşti domni. Învingând elementele conservatoare, reprezentanţii partidei naţionale reuşesc să aleagă ca domn, la 24 ianuarie,
tot pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.
Prin îndoita alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, care a provocat
o mare însufleţire în Moldova, Muntenia şi Transilvania, înaintaşii
noştri au ştiut să împace textul Convenţiei de la Paris, cu dorinţa ţării
întregi. Astfel, lupta pentru unire a înregistrat un succes răsunător,
dubla alegere însemnând începutul procesului de construire, pe baze
moderne, a statului naţional român.
Sugestivă pentru entuziasmul populaţiei româneşti, după dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, este telegrama trimisă de locuitorii
judeţului Fălciu: „Fapta pe care Măria-Voastră aţi isprăvit slobozind
neamul românesc din boieresc, munca silită … este atât de mare cât nu
o poate scrie niminia. Dumnezeul părinţilor noştri păstreze zilele
Măriei Tale ferice; îl rugăm să ia din zilele noastre şi a copiilor noştri
şi să adaoge la ale Măriei Tale, să ne pui la cale până la sfârşit.
Rugămu-te dă-ne voie ca de acum înainte să te numim Părintele cel
bine Voitor şi slobozitorul neamului ţărănesc”.
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Alexandru Ioan Cuza
în conştiinţa românilor
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a născut la data de 20 martie 1820 într-o mahala a localităţii Bârlad. Părinţii săi, vornicul Ioan N.
Cuza şi Soltana Cozadini, de origine greacă, i-au asigurat o copilărie
fericită la moşia lor din localitatea Bărboşi (a nu se confunda cu
Barboşi de Galaţi), judeţul Fălciu. Şi-a făcut studiile gimnaziale în Iaşi,
în cadrul pensionului lui Victor Cuenin, şi şi-a desăvârşit instruirea la
Paris, unde a urmat liceul şi apoi cursuri de medicină şi drept. În
perioada 1837-1840 a fost cadet în armată, la arma cavaleriei. A lucrat
în calitate de membru al Judecătoriei Covurlui, însă în octombrie 1845
şi-a dat demisia, participând alături de tinerii revoluţionari români la
pregătirea revoluţiei burghezo-democrate din martie 1848, în
Moldova. A fost arestat împreună cu tatăl său, cu Costache Negri,
Vasile Alecsandri, precum şi cu alţi nouă revoluţionari socotiţi periculoşi. Toţi au fost transportaţi, în câteva căruţe, la Galaţi şi îmbarcaţi pe
un vapor pentru a fi transportaţi în Turcia. Intervenţia hotărâtă a Elenei
Rosetti-Cuza, cu care se căsătorise la data de 30 aprilie 1844 şi a consulului francez, a reuşit să îndrepte vaporul pe ţărmul Brăilei, ajutându-i să scape cu viaţă. În luna mai 1848, Alexandru Ioan Cuza a participat la adunarea de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, alături de alţi
revoluţionari moldoveni, munteni şi transilvăneni.
După un autoexil la Paris şi Constantinopol, a revenit în
Moldova, însoţindu-l pe noul domn al Moldovei, Grigore Ghica, adept
al unirii principatelor române.
În timpul domniei lui Grigore Ghica, Alexandru Ioan Cuza a
fost numit Preşedinte al Judecătoriei Covurlui, lucrând aici până în
1851. După aceasta a îndeplinit funcţia de Director al Ministerului de
Interne, şi de la data de 7 iulie 1856, pârcălab al portului şi oraşului
Galaţi.
În timpul caimacanului Nicolae Vogoride, Alexandru Ioan Cuza
a fost încadrat în armată, acordându-i-se, succesiv, gradele de sublocotenent (6 martie 1857), locotenent (24 aprilie 1857), căpitan (28 aprifebruarie, 2010
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lie 1857) şi maior (3 mai 1857). Protestând împotriva falsificării alegerilor de către Nicolae Vogoride, Alexandru Ioan Cuza şi-a dat demisia din armată, la data de 6 iulie 1857.
După alegerile din septembrie 1857, Alexandru Ioan Cuza a fost
rechemat în armată, avansat colonel şi numit în înalta funcţie de locţiitor al hatmanului miliţiei. Ales deputat de Galaţi şi membru al
Divanului ad-hoc de la Iaşi, Alexandru Ioan Cuza a contribuit la pregătirea alegerilor din 5 şi 24 ianuarie 1859. Până la 11 februarie 1866,
când a abdicat, a organizat înfăptuirea unor reforme progresiste în
domeniile politic, economic, învăţământ şi cultură, legislaţie şi militar.
În timpul domniei sale s-au adoptat măsuri pentru unificarea administrativă şi organizarea instituţiilor moderne ale statului, inclusiv cea
dintâi împărţire administrativă a teritoriului naţional, pe judeţe, oraşe
şi comune. A fost modificat sistemul de măsuri şi greutăţi şi a fost înlocuit cu sistemul european, în vigoare şi astăzi. Tot atunci a fost adoptat Codul Civil modern (napoleonean), precum şi alte acte legislative,
în spirit european, potrivit cărora se impunea egalitatea cetăţenilor în
faţa legii şi a impozitelor. Au fost organizate comerţul, meseriile,
industria şi transporturile. A fost promulgată legea pentru organizarea
instrucţiunii publice, prin care învăţământul primar de patru clase
devenea obligatoriu, general şi gratuit şi se aşezau pe baze temeinice
învăţământul secundar şi cel superior, acesta din urmă beneficiind de
înfiinţarea universităţilor din Iaşi (1860) şi din Bucureşti (1864). Se
generaliza alfabetul latin în administraţie şi învăţământ. Împroprietărirea ţăranilor (desfiinţarea clăcăşiei), legea electorală şi secularizarea
averilor mănăstireşti au fost acţiuni energice, care au contribuit la progresul general al ţării şi racordarea României la cerinţele civilizaţiei
europene, chiar dacă s-au eludat unele dispoziţii ale Convenţiei de la
Paris, din 7 august 1858, care a funcţionat drept Constituţie a ţării. Aşa
se explică decizia din 2 mai 1864, când a fost dizolvată Adunarea (parlamentul) şi s-au adoptat, prin decret, Legea electorală şi Legea rurală.
Domnia autoritară a fost impusă de nevoia accelerării reformelor şi a
luptei împotriva conservatorilor şi a unor proprietari care se opuneau
reformelor progresiste.
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Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat Armatei Române o
atenţie specială, punând în practică multe dintre idealurile anului 1848.
A organizat pe baze moderne Armata Română, fiind sprijinit de miniştrii de război C. Milicescu, Ion Emanoil Florescu şi Savel Manu. Începând cu luna martie 1859 a dislocat unele unităţi de infanterie şi cavalerie din Iaşi la Bucureşti, iar pe altele le-a mutat din Bucureşti la Iaşi.
A organizat Tabăra Militară de la Floreşti Prahova, care a funcţionat
din aprilie până în august 1859, aici instruindu-se 12.000 de ostaşi din
Moldova şi Bucureşti (infanterie, cavalerie, artilerie, grăniceri şi dorobanţi). La data de 1 septembrie 1862, domnitorul a înmânat, în cadru
solemn, noile drapele de luptă, pe care erau scrise cu fir auriu cuvintele: HONOR ET PATRIA, numărul şi numele unităţii militare. Despre
înfăptuirile pe plan militar ale acestor ani de glorioasă domnie mai pot
fi amintite: introducerea uniformei militare comune şi a echipamentului unic pentru ofiţeri, subofiţeri şi trupă, extinderea aplicării Codicei
Penale şi a Regulamentului Serviciului Interior moldovean pe întreaga
armată, unificarea instrucţiei la toate armele din compunerea armatei,
înfiinţarea Statului Major General, menit să coordoneze întreaga activitate din armată, unificarea Ministerului de Război din Moldova cu
cel din Muntenia, întrunirea întregii flotile de Dunăre într-un corp unic,
organizarea Serviciului Sanitar Unificat, centralizarea şcolilor militare
în Bucureşti şi unificarea programelor de învăţământ ale acestora, înfiinţarea de noi unităţi militare şi reorganizarea pe principii moderne a
celor existente, introducerea unui sistem de recrutare mult mai echitabil şi uşor de realizat în caz de necesitate, crearea unor corpuri specializate de intendenţi şi genişti militari, înfiinţarea şcolilor regimentare şi
a şcolilor de gimnastică etc.
În anul 1865, efectivul armatei permanente s-a ridicat la 19 365
ostaşi, iar trupele teritoriale aveau 24 548 oameni. Armata a fost dotată cu mijloace de luptă provenind atât din import (Franţa, Italia şi
Belgia), cât şi din ţară. Pentru aceasta au fost înfiinţate noi întreprinderi de fabricaţie şi reparaţie a armamentului, modernizându-se stabilimentele militare existente: Pirotehnia de la Bucureşti, Pulberăria de
la Lăculeţe (Dâmboviţa), Arsenalul Armatei din Dealul Spirii (1863),
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o fonderie pentru ţevi de tun în Târgovişte. În Ploieşti a fost construită cazarma din strada Torcători, unde a fost cartiruit Batalionul 1 din
Regimentul 7 Linie Ploieşti-Bucureşti, iar în strada Rudului a fost cartiruit un Escadron de Cavalerie.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, aşa cum aprecia sfetnicul său
Mihail Kogălniceanu, şi-a scris singur istoria: „Faţa ţărei este pagina
istoriei lui Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan I nu are trebuinţă de
istoriograf. El singur şi-a scris istoria sa, prin legi, prin actele cu cari a
făcut el un stat, o societate, alta decât aceea ce i-a fost dată când l-am
proclamat domnitor”. Totuşi, la sfârşitul anului 1865, forţele reacţiunii,
care deveniseră foarte puternice, i-au pregătit abdicarea. În noaptea de
11 februarie 1866, mult după miezul nopţii, complotiştii conduşi de
comandantul gărzii palatului, maiorul Dimitrie Lecca (care va deveni
ministru de război în noul guvern), au intrat în Palat. Domnitorul a
iscălit actul de abdicare, fără a opune rezistenţă. În cursul aceleiaşi
nopţi, Alexandru Ioan Cuza a fost silit să părăsească Bucureştiul,
îndreptându-se spre Ploieşti, Predeal, Braşov şi, mai departe, spre
Viena. A peregrinat prin Austria, Italia şi Germania. În momentul plecării se aflau de faţă membrii locotenenţei domneşti şi ai guvernului,
cărora Alexandru Ioan Cuza, cu aleasă demnitate, le-a spus: „Să dea
Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine fără mine decât cu mine. Să trăiască România!”.
Domnitorul s-a stins din viaţă la data de 15 mai 1873, la
Heidelberg, în Germania. A fost înmormântat la conacul din
Ruginoasa, judeţul Iaşi, iar apoi osemintele sale au fost depuse, în anul
1944, la Biserica „Trei Ierarhi” din Iaşi, alături de cele ale lui Dimitrie
Cantemir. În cuvântul omagial rostit la mormântul lui Alexandru Ioan
Cuza, la Ruginoasa, Mihail Kogălniceanu spunea: „Nu greşalele lui
l-au răsturnat, ci faptele cele mari”.
În conştiinţa românilor, Alexandru Ioan Cuza a fost şi rămâne
cel dintâi domnitor al României moderne, întemeietorul statului naţional român.
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(urmare din nr. 4/2009)

jumătatea lunii martie 1864, Alexandru şi Elena Cuza
au plecat la Ruginoasa pentru inaugurarea palatului şi
sărbătorirea Paştelui.
Întrucât domnitorul Alexandru Ioan Cuza împreună cu sfetnicul
său Mihail Kogălniceanu au creionat lovitura de stat şi plebiscitul pentru înfăptuirea reformei agrare, domnitorul s-a înapoiat mai repede la
Bucureşti. Proclamaţia domnitorului, dată în urma loviturii de stat din
2 mai 1864, hotăra împroprietărirea ţăranilor, care a stârnit ample
manifestări de bucurie şi recunoştinţă. Domnitorul a deschis urnele de
vot pentru consultarea poporului de ziua onomastică a soţiei sale
(21 mai).
După succesul obţinut în urma plebiscitului, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza s-a deplasat la Constantinopol pentru a cere sultanului încuviinţarea loviturii de stat şi a reformelor ce le mai programase. Întors în ţară, domnitorul a participat la salvarea locuinţelor
oamenilor afectate de ploile abundente şi inundaţiile provocate de râul
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Dâmboviţa. Alexandru Ioan Cuza a profitat de această situaţie şi l-a
adus la palatul domnesc pe primul său fiu, Alexandru, care a rezultat
din relaţia sa extraconjugală cu Maria Obrenovici, prezentându-l ca pe
un orfan salvat de la înec, pe care dorea să-l păstreze până la aflarea
părinţilor. Această minciună a revoltat-o pe Elena Cuza, care a refuzat
să înfieze copilul adus de soţul său.
Preferând despărţirea de domnitor, principesa s-a înapoiat la
Ruginoasa, fiind hotărâtă să nu facă compromisuri, dar când acesta a
venit în vizită de împăcare, ea a fost impresionată de manifestările de
simpatie făcute de o delegaţie de ţărani sosiţi în întâmpinare la castel,
înţelegând că ceea ce înfăptuise Cuza pentru binele şi libertatea poporului său îl înfăşura într-un nimb de nemurire, şi că dorinţa lui de a-şi
ţine copilul lângă el era legitimă. Răspunzând rugăminţilor domnitorului, principesa a acceptat cu seninătate să-l înfieze pe micul Alexandru,
îngrijindu-l cu multă dragoste. Rămânând toată vara anului 1864 la
Ruginoasa, principesa s-a dedicat îngrijirii micuţului Alexandru,
supravegherii lucrărilor palatului, realizării schiţelor pentru confecţionarea mobilelor comandate la Paris, demonstrând un gust deosebit
pentru decorarea încăperilor palatului.
Domnitorul s-a înapoiat în Bucureşti pentru conducerea treburilor ţării, având de înfruntat opoziţia foştilor stăpâni ai bisericilor
înstrăinate, ale căror averi au fost secularizate, precum şi agitaţiile
unor români nemulţumiţi de instituirea cenzurii şi suprimarea unor
ziare.
În palatul de la Cotroceni începu să-şi facă des apariţia Maria
Obrenovici, fapt care a îndepărtat multe doamne din înalta societate de
prinţesa domnitoare, acuzată că ar fi prea tolerantă şi îngăduitoare, fără
demnitate şi amor propriu. Principesa purta mai departe grija şcolilor
şi a instituţiilor de binefacere, chiar dacă era profund deprimată de
comportamentul moral al domnitorului.
Rândurile celor nemulţumiţi de comportamentul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza se strângeau atât în ţară cât şi peste hotare.
Reformele radicale şi comportamentul imoral au condus la împuţinarea prietenilor familiei domnitoare, contribuind la naşterea “mon174
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struoasei coaliţii “, care urmărea să-l îndepărteze de la domnie. Starea
sănătăţii domnitorului a început să se înrăutăţească după moartea
mamei sale Soltana (Cozadini) Cuza, la data de 20 mai 1865, cunoscându-se că el moştenise boala acesteia. Convins de soţie şi prieteni, a
mers la cură la Ems (Germania). De aici s-a înapoiat repede întrucât în
capitală s-a produs o răscoală a celor nemulţumiţi, la 3 august 1865, în
urma căreia s-au înregistrat victime.
Înfierea celui de al doilea copil (Dimitrie) al Mariei Obrenovici,
la 5 noiembrie 1865, a adus principesei Elena Cuza noi umilinţe şi batjocoriri pe care ea le-a sfidat şi şi-a intensificat activitatea caritabilă
susţinând Azilul “Elena Doamna”, Oficiul de la Eforia Spitalelor,
Institutul Maternităţii din Strada Radu Vodă, Spitalul de copii
Cişmeaua Rece, tuturor dându-le ajutor material şi încurajări.
În ciuda tuturor necazurilor la care a fost supusă, principesa a
rămas alături de domnitor, sprijinindu-l moral pentru conducerea treburilor statului. Ea şi-a intensificat vizitele la diferite aşezăminte pe
care le-a sprijinit activ, a desfăşurat de două ori pe săptămână audienţe, dând sfaturi bune celor ce doreau să sprijine domnitorul. Nu şi-a
pierdut firea nici în noaptea de 10/11 februarie 1866, când “monstruoasa coaliţie” l-a obligat pe domnitor să abdice. Ea a apărat copiii până a
sosit guvernanta şi apoi s-a avântat hotărâtă, cu o voinţă de fier, să afle
situaţia soţului arestat.
Deşi familia a insistat să divorţeze de soţul necredincios, Elena
a hotărât să-l urmeze pe Alexandru cu copiii la Viena, Florenţa şi
Heidelberg, întrucât el a renunţat la Maria Obrenovici. În luna aprilie
1869, Elena a fost chemată la Soleşti, întrucât mama sa era grav bolnavă şi şi-a dat sufletul în braţele fiicei iubite. Conacul de la Soleşti a
fost moştenit de fratele ei Theodor, care l-a vândut fratelui Costache,
Soleştii pierzându-şi farmecul pentru Elena Cuza. După înmormântare, Elena s-a înapoiat la Doblin (Austria), lângă soţul ei, care o respecta mult. În anul 1870 familia Cuza s-a mutat la Florenţa (Italia).
Dorind să asigure o educaţie aleasă copiilor, familia Cuza s-a
mutat în anul 1873 la Heidelberg (Germania). Răcind în momentul trecerii munţilor Alpi, Alexandru Ioan Cuza a decedat pe data de 15 mai
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1873, la trei zile după sosirea la Heidelberg. Elena Cuza a răspuns personal celor care au trimis telegrame de condoleanţe, lăudând faptele
bune ale domnitorului, aşezându-l în rândul personalităţilor României
moderne. După înmormântarea soţului, Elena Cuza a rămas la
Ruginoasa, judeţul Iaşi, să-şi chibzuiască măsurile ce urmau pentru
creşterea şi împlinirea copiilor.
Împreună cu Baligot de Beyne – fostul secretar al domnitorului
Cuza –, Elena şi cei doi fii s-au mutat la Paris, unde fiul cel mare,
Alexandru, a urmat facultatea de drept şi unele cursuri de istorie. După
moartea lui Baligot în anul 1882, Elena s-a înapoiat la Ruginoasa. Fiul
cel mic, Dimitrie, suferind de o boală de piept, s-a sinucis prin împuşcare în anul 1888, la Paris. Doamna Elena Cuza l-a adus la Ruginoasa
şi l-a înmormântat la dreapta tatălui său.
Primul fiu, Alexandru, a încercat să facă o carieră politică, dar
numele ce-l purta reprezenta un pericol pentru duşmanii tatălui său
care, atunci când a devenit unul din fondatorii ziarului „Adevărul”, au
dezlănţuit împotriva lui o campanie furibundă, făcându-l să renunţe la
mandatul de deputat de Mehedinţi. În anul 1889, Alexandru s-a căsătorit cu Maria Moruzi. A plecat în călătoria de nuntă la Madrid, unde
s-a îmbolnăvit şi a făcut testamentul în favoarea soţiei sale, la scurt
timp decedând.
Maria Moruzi, moştenind cea mai mare parte a averii familiei
Cuza, inclusiv moşia de la Ruginoasa, a marginalizat-o pe Elena Cuza,
determinând-o să părăsească pentru totdeauna palatul de la Ruginoasa,
mobilat după gustul său, grădina minunată, mormintele dragi şi liniştea mult dorită. Mutându-se în Iaşi, Elena Cuza s-a înscris ca membră
fondatoare a Spitalului de copii “Caritatea”, dăruind la început suma
de 5 000 de lei. Înscriindu-se ca infirmieră a luat în îngrijirea ei cinci
copii, pe care i-a îngrijit cu multă atenţie.
Elena Cuza a părăsit spitalul din Iaşi în 1892, dăruind acestui
aşezământ casele din Strada Romană şi o cotizaţie anuală de 25 000 de
lei. La Soleşti, a trecut ultima dată în anul 1895, vizitându-şi nepotul
Gheorghe Rosetti, fost ambasador al României la Sankt Petersburg şi
pe soţia sa Olga, fiica fostului ministru de externe al Franţei, De Gers.
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Decepţionată, Elena Cuza, însoţită de o cameristă, s-a stabilit în
anul 1903 la Piatra Neamţ, într-o căsuţă modestă. Până la sfârşitul vieţii a trăit modest, dedicându-se operelor de binefacere. În zorii zilei de
2 aprilie 1909 a încetat din viaţă, la vârsta de 84 de ani. Aşa cum a
dorit, a fost dusă la Soleşti şi înmormântată fără ceremonie oficială, cu
un singur preot.
Întreaga viaţă a Elenei Cuza a fost un model de înţelegere, demnitate şi devotament, numele ei înscriindu-se la loc de cinste alături de
al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De aceea, ea încă trăieşte şi va
trăi în inima poporului român, cât timp acesta va exista.

BIBLIOGRAFIE
BorşLucia – Doamna Elena Cuza, Craiova, Editura Pelendava,
1992.
Chiper Constantin, Burghelea Dan, Isac Marcela, Tărâţă Vera –
Monografia comunei Soleşti, Editura Thalia, Vaslui, 2002.
Râşcanu Theodor – Ruginoasa – Povestea unui castel blestemat,
Iaşi, Editura Porţile Orientului, 1995.

februarie, 2010

177

Consideraţii privind
concepţia de reformă a
învăţământului militar
din Forţele Terestre
COLONEL NICOLAE MITU

in analiza semnificaţiei unor noţiuni ca reformă, remodelare, transformare, reorganizare, modernizare, precum şi a
relaţiilor dintre acestea, rezultă că termenul optim de utilizat în acest
demers este cel de reformă, care presupune o schimbare (de obicei în
bine), o modificare legală a unei stări de lucruri, o transformare, reorganizare în domeniul politic, economic, social, militar, cu caracter
limitat sau de structură. Aşadar, când ne referim la ceea ce trebuie să
devină sistemul militar de învăţământ din Forţele Terestre vom vorbi
despre reforma sau reformarea acestuia. Nu dorim o transformare radicală, ci o reorganizare din punct de vedere conceptual şi structural,
care să răspundă pe deplin exigenţelor de formare şi dezvoltare profesională a personalului militar.
Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor ample şi
complexe procese de reformă. Domeniul reformei este global, cuprin-
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zând inclusiv planurile vieţii economice, politice, sociale şi spirituale.
Amploarea şi profunzimea acestui proces au cuprins, cum era şi firesc,
şi armata, în modalităţi şi cu obiective specifice.
Transformările angajate în interiorul armatei şi al Forţelor
Terestre au în vedere atât reproiectarea structurală, cât şi crearea condiţiilor de realizare practică a funcţiilor acesteia. Manifestarea acţiunilor şi responsabilităţilor avute în vedere, fiecare în parte sau în corelaţie, este condiţionată de profilul viitorului cadru militar, de orizontul
profesionalismului sau de competenţele sale. De aceea, se apreciază că
formarea cadrelor, perfecţionarea pregătirii lor, învăţământul militar
din Forţele Terestre, în consecinţă, constituie factori determinanţi ai
asigurării forţei combative a armatei.
Reformarea învăţământului militar din Forţele Terestre trebuie
concepută în corelare cu tradiţiile şcolii militare româneşti, cu programul de reformă existent la nivelul învăţământului naţional, cu Legea
învăţământului, în consens cu opţiunea României pentru integrare
euroatlantică. În acest scop, se impune desfăşurarea unui amplu proces
de evaluare a stărilor trecute şi a celor prezente ale învăţământului
militar, căutând o adaptare a acestuia la specificul sistemelor educaţionale din Forţele Terestre ale statelor dezvoltate (SUA, Franţa,
Germania, Marea Britanie).
Din analiza sistemelor de învăţământ euroatlantice rezultă faptul că nu există un model NATO, ci sisteme de învăţământ specifice
armatelor moderne, fiecare cu particularităţile sale, dictate de tradiţiile
şi experienţa în domeniu, precum şi de exigenţele de formare şi dezvoltare profesională a personalului militar. Sunt aspecte care trebuie
luate în seamă şi în cazul reformării sistemului de învăţământ din
Forţele Terestre Române şi fără de care, în acest proces şi-ar face loc
arbitrariul, conducând, în final, la proiectarea unui sistem nefuncţional.
În acest context, considerăm inoportună copierea integrală a unui sistem sau a altuia ori a anumitor segmente considerate, la prima vedere
şi fără un minimum de experimentare, ca benefice pentru sistemul
românesc.
Reforma învăţământului militar din Forţele Terestre nu trebuie
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să însemne trecerea de la un sistem prost la unul bun, ci de la un sistem bun în anumite circumstanţe, la un sistem bun în circumstanţe
radical modificate. Esenţa reformei o constituie adaptarea sistemului
de învăţământ din Forţele Terestre la situaţia şi evoluţiile actuale şi viitoare din armată şi societate. Mai mult, aceasta trebuie dezvoltată pe
mai multe planuri şi direcţii, cu finalităţi specifice. Se impune schimbarea unor mentalităţi, a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ în conformitate cu noile obiective ale strategiei de
securitate naţională. Reforma educaţională în Forţele Terestre trebuie
să vizeze aspecte de o mare importanţă cum sunt: organizarea sistemului de învăţământ, managementul, planificarea educaţiei, cadrul legislativ specific, formarea şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, statutul învăţământului militar în raport cu celelalte sectoare ale
vieţii militare. Enumerarea acestor domenii pun în evidenţă faptul că
reforma nu trebuie să fie impusă, ci conştientizată şi să înglobeze o
uriaşă activitate de inovaţie, începând cu baza sistemului.
Utilizarea, pe scară largă, în cadrul organismului militar, a termenului de „reformă” induce, la prima vedere, impresia că, într-adevăr, se face o reformă a sistemului de învăţământ militar, iar unele
întrebări simple nu-şi au rostul: De ce trebuie să reformăm sistemul de
învăţământ? Care este starea de fapt? Cum ar trebui să arate învăţământul reformat? Care sunt avantajele reformei educaţionale pentru
elevi/ studenţi/ cursanţi, pentru structurile beneficiare şi, nu în ultimul
rând, pentru instituţiile de învăţământ? Dar pentru armată, în general?
Reforma sistemului militar de învăţământ şi, îndeosebi a celui
din Forţele Terestre, trebuie să vizeze, în principal: redimensionarea
modelului absolventului; formularea cu claritate a finalităţilor educaţiei; stabilirea nivelurilor educaţionale care să asigure realizarea acestora, a instituţiilor de învăţământ specifice fiecărui nivel, precum şi a
locaţiilor şi relaţiilor de subordonare ale acestora; misiunile de bază şi
obiectivele fiecărui nivel educaţional şi ale fiecărei categorii de instituţii de învăţământ; proiectarea structurii organizatorice optime; stabilirea sistemului de conducere a învăţământului şi a principalelor atri180
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buţii ale structurilor cu responsabilităţi în domeniu; stabilirea surselor
de finanţare a sistemului.
O adevărată reformă a sistemului de învăţământ se bazează pe o
concepţie unitară şi coerentă, benefică atât pentru categoriile de forţe
ale armatei, ca structuri beneficiare, cât şi pentru organismul militar, în
general. Întrebarea care se pune în mod firesc este cine va elabora o
astfel de concepţie. Demersul reformator trebuie să fie rezultatul eforturilor conjugate ale tuturor structurilor cu implicaţii în domeniu:
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu reprezentanţi pe fiecare palier educaţional, direcţiile centrale ale Ministerului
Apărării Naţionale, Statul Major General şi, nu în ultimul rând, statele
majore ale categoriilor de forţe ale armatei.
O concepţie de reformă a sistemului militar de învăţământ trebuie să stabilească: contextul militar naţional şi internaţional; contextul educaţional euroatlantic; tradiţiile educaţionale militare româneşti;
starea actuală a sistemului; disfuncţionalităţile şi modalităţile de remediere a acestora; finalităţile educaţiei; obiectivele reformei educaţionale; proiecţia viitoare a sistemului, care să asigure realizarea finalităţilor; conducerea sistemului; atribuţiile generale ale structurilor cu responsabilităţi în domeniu; finanţarea sistemului.
Câteva aspecte importante se impun a fi evidenţiate, astfel încât
o nouă concepţie de reformă educaţională să fie viabilă. Realizarea
unui sistem de învăţământ funcţional presupune în primul rând renunţarea la unele ambiţii şi interese privind sistemul în cauză şi conducerea acestuia care nu au nicio tangenţă cu fundamentele ştiinţifice ale
reformei, iar în al doilea rând, deducerea cifrelor de personal din învăţământul militar din cifrele totale de personal ale armatei. În acest context, readucem în atenţie necesitatea proiectării sistemului educaţional
şi a structurilor organizatorice ale instituţiilor de învăţământ pornind
nu de la exigenţele încadrării în anumite cifre de personal, stabilite
arbitrar, ci de la ceea ce se doreşte de la sistem. Nu cifrele de personal
nefundamentate ştiinţific dictează structura sistemului, a instituţiilor
de învăţământ şi nivelul de asigurare cu personal al acestora, ci finalităţile educaţiei, concretizate în modelul absolventului. O proiecţie a
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sistemului de învăţământ generată doar din dorinţa de a produce transformări structurale cu efecte directe în planul reducerilor de personal
şi a cheltuielilor legate nemijlocit de acesta nu va asigura creşterea eficienţei şi calităţii procesului de formare şi dezvoltare profesională a
personalului militar, fapt dovedit de ultimele evoluţii ale acestuia.
Totodată, subliniem faptul că instituţiile de învăţământ sunt şi
unităţi militare, statut care presupune anumite misiuni şi atribuţii ale
acestora, ce pot fi îndeplinite numai în condiţiile existenţei structurilor
administrative şi de stat major. Instituţiile de învăţământ trebuie să dispună de toate structurile specifice oricărei unităţi militare care să le
permită o funcţionare autonomă. În acest context, statutul arbitrar al
instituţiilor de învăţământ, de structuri „în subordinea” sau „în compunerea” altor structuri, precum şi diversele soluţii de comasare a acestora, implementate doar ca să ofere posibilitatea desfiinţării componentelor administrative şi de stat major, şi-au dovedit deja ineficienţa,
cu efecte deosebit de grave asupra funcţionalităţii sistemului.
Reforma învăţământului din Forţele Terestre nu vizează doar
transformări structurale. Este necesară o reformă a statutului personalului didactic militar, a conţinuturilor instruirii, a actului didactic şi a
rolului şi relaţiei profesor-elev/student/cursant, în cadrul acestuia.
Actualul sistem de învăţământ se confruntă cu o acută criză de personal didactic. Pe lângă faptul că prevederile statelor de organizare nu
sunt adaptate cerinţelor reale de constituire a structurilor didactice, nici
acestea nu sunt realizate în totalitate, ca urmare a neatractivităţii funcţiilor didactice.
Conţinuturile învăţământului se impun a fi armonizate permanent exigenţelor reale de instruire a trupelor şi orientate spre formarea
de competenţe şi capacităţi, iar rolul elevului/ studentului/ cursantului
în actul didactic să devină predominant. Sunt doar câteva repere pe
care o adevărată reformă educaţională în Forţele Terestre trebuie să le
aibă în vedere.
În concluzie, se poate aprecia că reformarea învăţământului
militar românesc şi, implicit, a celui din Forţele Terestre este un proces necesar, complex, de profunzime, ce se va desfăşura într-o etapă
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relativ mare de timp şi care va marca toate componentele acestui sistem. Reaşezarea sa după modelul statelor avansate din Europa
Occidentală şi din America de Nord este cu atât mai necesară, dată
fiind opţiunea României de a adera la structurile de securitate din care
aceste ţări fac parte.
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PROFESOR DR. AUREL-CONSTANTIN SOARE*
(urmare din nr. 4 /2009)

Trecerea de la evaluarea
standardizată la evaluarea
autentică sau contextualizată
Practicarea evaluării standardizate a generat însă de-a lungul
anilor atitudini dintre cele mai diferite faţă de modul în care aceasta
proiectează, verifică şi apreciază nivelul performanţelor şcolare, ajungându-se de la absolutizarea ei până la neîncrederea totală în rezultatele obţinute prin acest tip de evaluare. Astfel, dacă cercetătorul român
I.T.Radu crede că acest tip de evaluare este unul foarte bun, dat fiind
că testează, în primul rând, inteligenţa generală (IQ) a individului, prin
„valorificarea cu precădere a capacităţilor logico-matematice şi ling* Directorul de studii al Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza.
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vistice, pe care le măsoară cu precizie, prin teste standardizate, de nivel
superior, însoţite de criterii unice de apreciere”, atunci autorul francez
J.Vogler susţine că evaluarea standardizată se potriveşte mai bine tehnocraţilor decât pedagogilor, iar savantul belgian Ph.Perrenoud este de
părere că aplicarea „tratamentului standard” în şcoală ar trebui evitat
în favoarea unei pedagogii diferenţiate. H.Gardner, autorul teoriei inteligenţelor multiple, în general, consideră evaluarea standardizată „o
concepţie eronată despre cunoaşterea umană”, întrucât nu valorifică
toate cele opt inteligenţe umane (spaţial-vizuală, artistică, naturalistă,
corporal-chinestezică ş.a.), ci pune accent doar pe inteligenţa
logico-matematică şi pe cea lingvistică, neglijând „calitatea gândirii de
instrument cu multiple faţete şi părţi componente”. În opinia lui
L.Legrand, cele mai mari probleme pe care le pune evaluarea standardizată sunt următoarele:
– se axează, în fond, pe domeniul cognitiv, în detrimentul celui
tehnologic, psihomotor şi valorizează doar ceea ce poate fi uşor testat;
– verifică doar cunoştinţele acumulate, şi nu aplicabilitatea,
funcţionalitatea acestora;
– examinează nivelurile inferioare ale capacităţilor (reproducerea, memorarea) şi nu valorifică pe cele de nivel superior, cum ar fi sinteza, transferul de cunoştinţe, rezolvarea de probleme ş. a.;
– nu ţine cont de cerinţele vieţii şi ale societăţii, de interesele şi
nevoile de formare ale individului;
– necesită un consum nejustificat de timp, de resurse umane şi
materiale etc.
D.L. Stufflebeam, un alt expert în materie de evaluare şcolară,
evidenţiază şi alte „simptome problematice” ale evaluării de tip standard: starea de anxietate pentru elevi, imobilismul cauzat de decalajele posibilităţilor şi realităţilor evaluate, simptomul slabei îndrumări a
practicienilor de către specialiştii în metodologia evaluării.
În aceste condiţii, tot mai mulţi cercetători în domeniu, atât din
SUA (F.Newmann, G.Welhage, W.Secada ş. a.), cât şi din ţările
Europei Occidentale (K.Hopkins, H.Pieron, Ch.Delorme ş. a.) sunt de
părere că astăzi nu mai este oportună aprecierea rezultatelor şcolare în
februarie, 2010
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baza unor standarde fixe, prestabilite, ci în baza unor standarde variabile, stabilite conform intereselor celor care învaţă şi necesităţilor
comunităţii, precum şi posibilităţilor de învăţare a unor subiecţi concreţi, pregătiţi în condiţii uneori sensibil diferite de realizare a activităţii educaţionale. H. Gardner consideră că, în general, este timpul ca
„şcoala uniformă” să fie substituită printr-una cu adevărat centrată pe
individ şi pe valorificarea inteligenţelor multiple ale acestuia, iar elevii, absolvenţii şcolii în general, ar trebui examinaţi dacă ştiu să aplice
temeinic şi cu chibzuinţă cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile formate, în loc să li se ceară să aleagă răspunsuri pregătite de alţii sau să li
se verifice capacitatea de memorare şi reproducere mecanică a unor
informaţii pe care nu le vor utiliza, poate, niciodată în viaţă.
Disocierea de evaluarea de tip standard s-a produs în chiar sânul
şcolii americane care probează astăzi cel mai standardizat învăţământ
din lume, prin cercetătorii F.Newman, W.Secada, G.Welhage care, din
anii ’90 ai secolului trecut, promovează conceptul de instruire şi evaluare autentică. Prin mai multe cercetări experienţiale cu referire la
educaţia civică, ei au demonstrat posibilitatea realizării unui învăţământ autentic, în strânsă legătură cu viaţa, sugerând necesitatea trecerii, în special a evaluării disciplinelor socio-umane, de la testele standardizate la evaluări autentice ale performanţelor elevilor realizate pe
bază de observări, proiecte ş.a. Aceşti autori utilizează termenul autentic pentru „a distinge între realizări (şcolare) care sunt semnificative şi
au valoare funcţională şi care obişnuite (de rutină), care sunt de mică
importanţă şi nefolositoare pentru elevi”. În opinia acestora, activităţile de predare – învăţare – evaluare, pentru a fi autentice, trebuie să se
axeze pe ceea ce este cu adevărat esenţial, fundamental în viaţă şi deci
absolut necesar pentru formarea elevilor, şi care să aibă valoare şi în
afara contextului şcolii. Din această perspectivă, F. Newman şi G.
Welhage formulează următoarele condiţii de bază ale unei instruiri şi
evaluări autentice:
– acordarea unei atenţii speciale învăţăturilor fundamentale (de
exemplu, a fi un bun cetăţean, a analiza ceea ce se întâmplă în jur, a
rezolva probleme, a gândi critic etc.);
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– utilizarea/aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor formate în
contextul „lumii reale”;
– elevii să folosească cercetarea disciplinară pentru a înţelege
mai bine lumea în care trăiesc;
– în baza cunoştinţelor dobândite anterior, elevii să construiască
sensuri noi şi să producă noi cunoştinţe;
– munca elevilor să se materializeze în produse şi performanţe
ce au valoare şi semnificaţie pentru ei, dar şi în afara şcolii;
– evaluarea să vizeze sarcini complexe, care să fie proiectate în
contexte de viaţă reală şi să solicite utilizarea funcţională a cunoştinţelor şi abilităţilor disciplinare;
– sarcina de evaluare şi exigenţele faţă de aceasta (criterii, repere etc.) să fie cunoscute elevilor până la situaţia de evaluare.
În aceeaşi direcţie a fost dezvoltat conceptul de evaluare în
lucrările cercetătorilor francezi J.Tardif şi J.Couturier, care însă au pus
accent nu atât pe autenticitate cât, mai ales, pe contextualizarea proiectării şi realizării acţiunii evaluative, subliniind că:
– o evaluare este autentică dacă este centrată pe verificarea, în
situaţii realiste, a unor capacităţi şi abilităţi intelectuale complexe, cum
ar fi lectura, exprimarea ş.a., care pun în valoare performanţe autentice, cum ar fi competenţa de înţelegere din lectură, competenţa de
exprimare orală sau scrisă etc.;
– o evaluare autentică se realizează numai în contexte realiste,
acest fapt solicitând plasarea sarcinilor de evaluare în contexte de viaţă
reală (anexele nr.3 şi 4).
Construirea unor contexte naturale de învăţare favorabile evaluării contextualizate asigură, după R. Viau, o calitate a deciziei aproape imposibil de realizat prin testele standard: predicţia, anticiparea
evoluţiei elevului pe fondul creşterii diferenţei între „ceea ce face elevul în şcoală şi ceea ce va dori/va trebui să facă el după inserţia în
societate”. Mijloacele de măsurare/apreciere aplicate în cadrul evaluării contextualizate sunt multiple şi diferite: observaţia, discuţia, dezbaterea, proiectul, studiul de caz etc., ceea ce, potrivit acestui autor, sporeşte autenticitatea, veridicitatea şi fidelitatea aprecierii, ele pot fi aplifebruarie, 2010
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cate continuu, prin diversele procedee ale evaluării formative, informaţia culeasă în acest fel fiind utilizată în vederea formării-dezvoltării
orientării şcolare. În felul acesta, evaluarea contextualizată implică o
experienţă de învăţare cu adevărat relevantă, elevii fiind puşi în situaţii favorabile pentru rezolvarea de probleme, pentru finalizarea unor
proiecte dezvoltate pe termen mediu şi lung, aceasta, în opinia lui
Perrenoud, urmărind şi scopul de „a umple prăpastia care încă separă
activităţile şcolare de cele extraşcolare” .
Aşadar, conceptul de evaluare contextualizată, ca şi cel de evaluare autentică, a apărut ca reacţie la incapacitatea şcolii de a oferi, prin
evaluări de tip standard, elevilor, părinţilor, societăţii, în general, studii şi rezultate autentice, aproape de cerinţele vieţii şi de modelul lumii
reale, ambele evaluări se axează pe măsurarea-aprecierea competenţelor şcolare de bază şi vizează verificarea atingerii, în special, a două
finalităţi educaţionale globale, necesare de avut în vedere la etapa
măsurării-aprecierii rezultatelor şcolare finale:
a) capacitatea elevului de a stăpâni abilităţile de bază necesare
în viaţa de adult;
b) competenţa elevului de a face faţă cerinţelor şi de a realiza, în
mod creativ, activităţile şcolare ce i se pun în sarcină.
Verificarea gradului de atingere a finalităţilor respective nu este
posibilă prin tehnica testelor standardizate, care, se ştie, măsoară doar
capacităţile uşor evaluabile ale elevilor şi acelea într-o manieră decontextualizată, raportându-le la o singură dimensiune, cea referitoare la
nivelul de moment al cunoştinţelor elevului, nu şi la perspectiva viitorului. De aceea, Ph.Perrenoud susţine că astăzi în şcoală trebuie promovată expres modalitatea de evaluare contextualizată, dat fiind că
aceasta este mai bine adaptată la teoria inteligenţelor multiple, la exigenţele sociale şi solicită utilizarea unor instrumente de evaluare la fel
de bune şi de bine ajustate la nevoile elevului, ca şi învăţarea de cea
mai bună calitate. El opinează că este mult mai important ca aprecierea rezultatelor elevilor să se organizeze după standarde variabile şi să
se producă în medii naturale de învăţare, ţinându-se cont atât de condiţiile concrete în care elevii au învăţat şi în care urmează să fie apli188
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cate, cît şi de interesele şi nevoile elevilor şi ale comunităţii sociale,
decât într-un mediu decontextualizat, uniformizat după standarde fixe.
De la evaluare astăzi se aşteaptă o practică mai echilibrată şi mai
conciliantă, mai puţin stresantă şi mai mult formativă/formatoare,
capabilă să aprecieze corect şi obiectiv, nu să sancţioneze şi să constrângă personalitatea elevului.
Se impune crearea unui cadru etic necesar desfăşurării activităţii de evaluare executate de un corp de profesionişti – cadre didactice,
astfel încât aceştia să îşi îndeplinească toate obligaţiile care decurg din
această activitate (evaluator în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean),
cu mult profesionalism şi corectitudine.
Membrii acestui corp de evaluatori trebuie să fie cadre didactice recunoscute prin competenţă profesională şi probitate morală. Ei
trebuie să fie bine instruiţi, pregătiţi şi plătiţi.
Evaluatorii trebuie să aibă imparţialitate, profesionalism, aptitudini de pedagog, studii aprofundate în specialitate, formator, experienţă profesională de minimum zece ani în învăţământ, cu rezultate deosebite obţinute cu elevii, dornici permanent şi constant să-şi îmbogăţească nivelul de pregătire, competenţele şi capacităţile profesionale.

BIBLIOGRAFIE
Allport G. W. – Structura şi dezvoltarea personalităţii,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1991, p.579.
Antonesei L. – O introducere în pedagogie. Dimensiunile axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei, Iaşi, Polirom, 2002, p.220.
Bîrzea C. – Arta şi ştiinţa educaţiei, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1995, p.218.
Birzea C. – Reforma învăţământului în România: Condiţii şi
perspective, în „Revista de Pedagogie”, nr.1-2, Bucureşti, 1993, p.718.
*** Cartea Albă a reformei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Ministerul Învăţământului, Bucureşti, 1993, http://www.ise.ro/
februarie, 2010

189

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

Călin M. C. – Procesul instructiv-educativ. Instruirea şcolară
(Analiza multireferenţială), Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1995, p. 240.
Idem – Procesul instrucţional-educativ – sistem şi funcţionalitate. Competenţe ale profesorilor în acest proces, în „Revista de
Pedagogie” nr.7-8, 1992, p.3-8.
Cozma T., Moise C. – Reconstrucţie pedagogică, Iaşi, Editura
Ankarom, 1995, p.315.
Creţu C. – Teoria curriculumului şi conţinuturile învăţământului, Editura Univ. „Al.I.Cuza“, Iaşi, 1999, p.296.
Cristea S. – Curriculum pedagogic, ediţia a II-a , vol. I,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008, p.556.
Idem – Dicţionar de pedagogie, Chişinău, Editura Litera
Educaţional, 2002, p.398.
Idem – Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1998, p.479.
Idem – Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994, p.375.
Idem – Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a
educaţiei, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2003, p.240.
Cucoş C. – Pedagogie şi axiologie, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1995,p.160.
Idem – Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2002, p.463.
*** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu.
Cadru de referinţă, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional
pentru Curriculum, Bucureşti, 1998.
*** Curriculum Naţional. Programe pentru învăţământul liceal
(clasa a IX-a, Clasele X-XII), Ministerul Educaţiei Naţionale,
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, 2000.
*** Curriculum Naţional. Programe pentru învăţământul primar, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru
Curriculum, Bucureşti, 1998, 2001.
Delors J. – Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al
Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Iaşi, Polirom,
190

www.rft.forter.ro

Elemente de deontologie a evaluării
în contextul creşterii calităţii actului educaţional

2000, p. 236.
Dragu A. – Structura personalităţii profesorului, Bucureşti,
Editura Univ. Bucureşti, 1996, p.34.
*** Formarea continuă a cadrelor didactice în Uniunea
Europeană şi în statele AELS/SEE, traducere dr. Eugen Noveanu,
AGENŢIA NAŢIONALĂ SOCRATES, EURYDICE, Reţeaua de
Informare despre Educaţie în Comunitatea Europeană, Bucureşti,
Editura Alternative, 1997, p.289.
*** Formarea şi atestarea personalului didactic, Ministerul
Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Republica Moldova;
http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=3&SubMenuO=3SubMenul
=4
Gliga Lucia (coord.) – Standarde profesionale pentru profesia
didactică, Bucureşti, Polsib SA, 2002, p.200.
Gonobolin F. N. – Cu privire la aptitudinile pedagogice ale profesorului, în Ignatieve. I. – „Probleme de psihologia personalităţii”,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p.260.
Iucu R., Pânişoara I. O. – Formarea personalului didactic.
Raport de cercetare 1, Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar, Consiliul naţional pentru pregătirea profesorilor, MEN,
Bucureşti, Editura Alternative, 1999, p.95.
Idem – Formarea personalului didactic. Raport de cercetare,
Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar, Consiliul naţional pentru pregătirea profesorilor, Ministerul Educaţiei Naţionale,
Bucureşti, 2000, p.112.
Iucu R., Păcurari O. – Formare profesională iniţială şi continuă,
Colecţia EDUCAŢIA 2000+, Bucureşti, Humanitas Educaţional,
2001, p. 93.
Jinga I. – Inspecţia şcolară, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1983, p.351.
Jinga I., ISTRATE E. (Coord.) – Manual de Pedagogie. Manual
destinat studenţilor de la DPPD din cadrul MAN, Bucureşti, Editura
ALL Educaţional S.A., 1998, p.463.
Jinga I. – Manual de pedagogie, Bucureşti, ALL Educaţional,
februarie, 2010

191

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

2001, p.464.
Kotasek, J. – Aspecte ale formării cadrelor didactice în Europa
Centrală şi de Est (1), Universitatea „Karlov“, Praga,
http://www.almamater.md/articles, 3 ianuarie 2005/536/
*** Legea învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul
Oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999.
Marcus S. (coord.) – Competenţa didactică: perspectivă psihologică, Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 1999, p.173.
Matei N. C. – Educarea capacităţilor creatoare în procesul de
învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, p.372.
*** Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ordin
nr.3770 din 19.04.1998.
*** Larousse, Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Editura
Univers Enciclopedic, 2002, p.348.
*** Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul
Oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999.
Marcus S. (coord.), Op,ci., p.173.
Matei N.C. – Educarea capacităţilor creatoare în procesul de
învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, p.372.
*** Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ordin nr.
3.770 din 19.04.1998.
Niculescu R. M. – Pregătirea iniţială psihologică, pedagogică
şi metodică a profesorilor, Editura Universităţii Transilvania, 2001,
p.400.
Idem – Evaluarea în formarea profesională iniţială şi continuă,
Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2002, p.183.
Noye D., Pineteau J. – Ghid practic pentru formarea profesorilor. Concepere, animare, evaluare, Editura Tehnică, 1996, p.172.
Oprea C.L. – Strategii didactice interactive, repere teoretice şi
practice, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 2008, p.316.
Pavelcu V. – Personalitatea profesorului, în: Pavelcu V.,
192

www.rft.forter.ro

Elemente de deontologie a evaluării
în contextul creşterii calităţii actului educaţional

Chircev A. “Psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1967, p.159-196.
Păun E., Potolea D. – Pedagogie, fundamentări teoretice şi
demersuri aplicative, Iaşi, Polirom, 2002, p.245.
Peretti A. – Educaţia în schimbare, Iaşi, Editura Spiru Haret,
1996, p.182.
Popovici D. – Pedagogie generală, Interpretare procesual –
organică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, p.181.
*** Reforma învăţământului în România, Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, Bucureşti, 1990, http://www.ise.ro/
Stanciu M. – Reforma conţinuturilor învăţământului, Iaşi,
Polirom, 1999, p.247.
*** Statutul personalului didactic – Legea nr. 128/1997 publicată în Monitorul Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997.
Toroiman E., Consideraţii asupra strategiilor şi rolurilor profesorului în conducerea învăţării, în „Revista de pedagogie” nr. 1-2,
Bucureşti, Tipografia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 1993, p.101108.
Vâideanu G. – Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti,
Editura Politică, 1988, p.327.
Vogler J. – Evaluare în învăţământul preuniversitar, Iaşi,
Editura Polirom, 2000, p.286.
Vlăsceanu L. (coord.) – Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, Studiu de impact,
Iaşi, Polirom, 2002, 2 vol. (p.895, 501).

februarie, 2010

193

Structura valorică
a securităţii în
spaţiul uman (2)
CATHERINE PĂVĂLOIU
(urmare din nr. 4 / 2009)

oncretizarea şi obiectivarea existenţei ca fenomen al axiosferei securităţii are loc prin înţelegerea formelor concrete
de manifestare: existenţa naturii vii şi nevii, importanţa lor pentru asigurarea existenţei viitorului omenirii. Coevoluţia socionaturală a existenţei se poate determina în domeniul ecologiei, care este reprezentată
de conştiinţa socială prin subsistemul priorităţilor valorice cu caracter
ecologic. Acestora le sunt atribuite: natura, toate formele de viaţă şi
varietăţile ei, utilizarea raţională a bogăţiilor naturale, limitarea necesităţilor, ciclul de producere ecologic pur, stabilirea echilibrului demografic, sănătatea populaţiei etc. Însă orientarea societăţii doar spre
valorile ecologice cele mai esenţiale pentru supravieţuirea umană nu
asigură totalmente securitatea ecologică. Valorile siguranţei ecologice
comparativ cu imperativele ecologice se manifestă ca adepţi socioculturali ai existenţei naturale şi sociale a omului, ce asigură supravieţuirea lui în condiţiile crizei ecologice. Subsistemul valorilor ecologice
constituie baza formării mecanismului de autoorganizare a securităţii

C

194

www.rft.forter.ro

Structura valorică a securităţii în spaţiul uman

ecologice. Securitatea ecologică fiind necesitatea fundamentală a
societăţii, dar care se află în pragul pericolului ecologic, a căpătat statut de valoare universală la nivel general-civilizaţional şi chiar global.
Foucault menţionează că „trebuie să înţelegem un ansamblu de
relaţii care se menţin, se transformă, independent de lucrurile pe care
le leagă …“1 - forma de bază şi unică a existenţei naturii vii este viaţa.
Simbolul vieţii, mitologic personificat în plină natură, este redat în episodul biblic „Corabia lui Noe”. A.Schopenhauer (1788), F. Nietzsche
(1844-1900), H. Bergson (1859-1941), W. Dilthey (1833-1911),
O. Leopold (1887-1948), O. Spengler (1880-1936) sunt cei a căror
filosofie căuta să dea soluţii în rezolvarea problemelor existenţei
umane sensului vieţii, valorilor ei etc., înţelegerea vieţii fiind denumită „filosofia vieţii”.
Funcţia de asigurare a securităţii supravieţuirii fiinţei umane
poate fi reprezentată de orientarea valorică şi presupune actualizarea
subsistemului vital valoric, al cărui sens reprezintă primii componenţi
ai activităţii vitale. Conştientizarea acestora are loc doar în situaţii critice, când necesitatea faţă de ele este inevitabilă, atunci se petrece fixarea lor în subconştientul fiecăruia şi în comportament. Sensul integrat
al valorilor vitale este exprimat în valori ca: sănătate, perpetuarea speciei, bunăstare, binefacere etc. Alte grupe de valori ontologice direcţionate de factorul stabilităţii şi securităţii sociale sunt prezentate de valorile existenţei sociale din sfera: economică, politică, socioculturală,
informaţională.
Analiza securităţii din sfera economică ca fenomen valoros presupune înţelegerea sensului ei, relevarea siguranţei ca necesitate socială, pătrunderea în sensul importanţei şi rolul acesteia pentru viaţa
societăţii, personală şi întreaga supravieţuire, definirea conţinutului ei
valoric.
Caracterul valoric al securităţii economice este determinat de
către importanţa şi rolul ei în viaţa socială. Importanţa socială a securităţii economice constă în garantarea independenţei economice, suveranităţii şi stabilităţii existenţei. Alt criteriu de o însemnătate majoră
este funcţia statului, ce poate asigura viaţa naţiunii în caz de condiţii
februarie, 2010
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excepţionale. Securitatea economică, văzută ca mecanism ce poate
garanta siguranţa vieţii, calitatea vieţii şi suveranitatea naţiunii într-o
societate dezvoltată, deţine statut de bine social pentru care societatea
este gata să plătească.
Securitatea din sfera economică ca valoare determinantă poate fi
atinsă prin realizarea unor mijloace de acţiune faţă de cea a valorilor.
Din această grupă fac parte valorile sferei vieţii social-economice
reprezentate de caracterul prioritar al producerii, al afacerilor şi comercial. La ele se referă bunurile materiale necesare pentru nevoile personale, necesităţile sociale, produsul muncii, mijloacele de producere,
tehnologiile, infrastructura, resursele şi serviciile. Funcţia imanentă a
subsistemului este asigurarea stabilităţii de funcţionare a sistemului
economic.
Într-o diviziune aparte se pot evidenţia imperativele securităţii
economice internaţionale în calitate de bază etică pentru activitatea
economică externă. La acestea se referă refuzul de folosirea mijloacelor de forţă şi discriminarea economică, recunoaşterea suveranităţii
statului şi acordurilor internaţionale, respectul intereselor partenerilor
şi îndeplinirea obligaţiilor reciproce, echitatea în drepturi.
Globalizarea în expansiune a vieţii economice acutizează contradicţiile dintre ţările care deţin o putere pe piaţa mondială şi ţările slab dezvoltate economic. Acest factor este considerat ca o provocare a globalizării şi ca o sursă de pericol regional şi global.
Prin urmare, este actuală orientarea activităţii economice internaţionale pe principiile eticii de solidaritate şi cooperare, ce prevăd
reducerea sărăciei, malnutriţiei, marginalizarea şi alte ameninţări pentru societate, ceea ce este defavorabil în perioada globalizării. În calitate de baze valorice pentru securitatea economică putem evidenţia
durabilitatea economică, stabilitatea creşterii economice, competitivitatea economică şi suveranitatea economică a ţărilor. Orientarea societăţii în determinarea anumitor valori, năzuinţa de realizare, stabilire şi
formare a intereselor sociale, cunoştinţele fundamentale despre sistemele de valori naţionale se află în metodologia de determinare a intereselor naţionale din domeniul securităţii economice. Cunoaşterea
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bazelor valorice ale securităţii din sfera economică a vieţii sociale este
o condiţie metodologică de evidenţiere şi relevare a criteriilor securităţii economice. Sistemul de cunoştinţe, priorităţi valorice, norme din
domeniul securităţii economice, reglarea social-economică, modul de
comportament în cadrul relaţiilor şi activităţii de asigurare economică,
stabilite în coduri, tradiţii, obiceiuri şi simboluri, formează cultura
securităţii economice.
În sistemul sociocultural al dezvoltării durabile şi asigurate, precum şi în viaţa socială, un loc aparte îl ocupă valorile sferei politice. În
sfera politică se soluţionează probleme de dirijare cu societatea în baza
principiilor ce expun anumite idealuri şi valori. Sarcina de asigurare a
securităţii personale, sociale, statale, regionale şi a întregii omeniri este
una dintre cele mai actuale sarcini în politică. Hotărârea acesteia este
determinată de baza valorică pe care se orientează forţele politice şi
voinţa poporului.
Valoarea care determină existenţa civilizaţională este puterea.
Puterea este posibilitatea subiectului de a supune obiectul de influenţă
voinţei sale. Tradiţionala interpretare a puterii prin intermediul voinţei
vine din filosofia lui F. Nietzsche, M. Foucault (1926-1984),
G. Deleuse (n. 1925) etc. Voinţa se manifestă ca fenomen existenţial
al puterii. Problema puterii a fost studiată de către M. Weber
(1864-1920), care a determinat acest concept în trei tipuri: legitim, tradiţional şi carismatic. Însă nu vom descrie aceste tipuri, scopul nostru
fiind de a trata puterea ca valoare politică în cadrul axiosferei securităţii.
Semnificaţia puterii mai poate fi divizată în două: prima – ca
valoare autoindependentă cu caracter final. Pentru astfel de putere
oamenii sunt gata să se jertfească, ea fiind apreciată ca o carismă, ca
un dar divin împlinit din porunca Celui de Sus sau ca manifestare
demonică. „Cu adevărat aceasta este o esenţă demonică a puterii: ea
este chiar şi acolo unde omul luptă pentru scopuri ideale cu cea mai
mare abnegaţie, considerând că succesul este mare doar atunci când
împreună cu puterea exclusivă de viaţă îşi apără interesul propriu,
hotărât îşi realizează dorinţa proprie, leagă năzuinţa comună pasionafebruarie, 2010
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tă nemijlocit de chestiunile proprii. Cine deţine puterea, acela este
obsedat de ea”, scria reprezentantul neokantianismului german, unul
dintre fondatorii Şcolii de la Baden, H. Rickert (1863-1936)2. A doua
semnificaţie – puterea - este prevăzută ca valoare instrumentală, a cărei
importanţă socială constă în puterea de convingere a altora. O astfel de
tratare a puterii presupune folosirea ei în calitate de instrument de conducere şi organizare în scopul atingerii idealurilor umane. Această
interpretare a puterii capătă caracterul sistematizator al bazei valorice
sociale, pivotul ei politic, se manifestă drept factor al securităţii şi stabilităţii politice a poporului.
Puterea, ca una din valorile fundamentale ale securităţii sociale,
este cuprinsă de rolul ei pentru societate şi se deschide prin aşa funcţii
cum ar fi: integrativ-consolidativă, ce exprimă direcţia puterii spre
unirea forţelor social-politice ale societăţii; de stabilizare, care atrage
interesul puterii spre durabilitatea sistemului social-politic; de protecţie, ce constă în asigurarea securităţii interne şi externe; organizaţională de conducere, care reprezintă orientarea voinţei politice pentru realizarea programului social-politic; legislativă, legată de asigurarea
dreptului legislativ al puterii şi supremaţia legii. Realizarea funcţiei
puterii se înfăptuieşte prin intermediul sistemului politic şi elementului ei esenţial – statul. Importanţa social-politică a statului ca valoare
politică depinde în mare măsură de forma de putere.
Una dintre cele mai importante valori ce stă la baza dezvoltării
sociale este pacea, care reprezintă scopul activităţii forţelor politice
externe şi interne ale vieţii unei ţări. Aprobarea păcii şi securităţii în
lume trebuie să devină problema de bază pentru întreaga omenire.
Pacea este considerată ca alternativă războiului nimicitor, aducător de
moarte; reprezintă o valoare deosebită de caracter ontologic şi condiţie majoră de supravieţuire. Tendinţa societăţii şi elitelor politice de a
păstra pacea ca pe o valoare şi un ideal sociopolitic se manifestă ca o
condiţie de formare a securităţii globale. Immanuel Kant privea pacea
ca un fenomen valoros de cel mai înalt grad, ca pe un ideal, aspiraţie
ce dăruieşte speranţă omenirii. Acesta susţine în lucrările sale o pace
eternă, echitatea în drepturi a tuturor, concepţie influenţată de filoso198
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fia lui Jean-Jasques Rousseau. Indiferent cât de utopică ar părea stabilirea pe Terra a păcii eterne, tendinţa spre ea este imperativul politicii
externe şi interne, imperativul speranţei, „Zum ewigen Frieden”,
17953. Rezumând toate meditaţiile despre pace ca fenomen al axiosferei securităţii, e cazul de a menţiona caracterul universal al păcii, integral militar, politic, economic şi factorii spirituali care se manifestă sub
aspect personal, social, naţional-statal şi global.
Principiile etice, normele activităţii politice şi comportamentul
constituie o parte componentă din sistemul valoric al securităţii sferei
politice. Etica securităţii politice include aspectele morale ale deciziilor politice, ce influenţează siguranţa politică, tipurile, mijloacele şi
formele ei de realizare. De asemenea, ea conţine norme ale activităţii
politice care realizează principiul echităţii structurii social-politice a
statului ca factor al stabilităţii sociale şi politice; etica securităţii încorporează principiul legitimităţii şi transparenţei guvernării statale, responsabilităţii pentru luarea deciziilor politice, normele politice care
exprimă principiul umanismului, pluralismului şi toleranţei, protejarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor ca o condiţie majoră pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Prezentându-se ca element al culturii securităţii politice, etica contribuie la formarea relaţiilor sociale de încredere faţă de cei care sunt la putere şi la stabilitatea funcţionării sistemului politic, anume în situaţiile de criză socială.
Factorul deosebit al securităţii unei societăţi îl reprezintă valorile sociale şi culturale ce au un caracter atributiv faţă de societatea
umană. Funcţionarea valorilor socioculturale are loc în sfera vieţii
sociale, care include instituţiile şi întreprinderile dintr-o societate, relaţiile şi activităţile ce asigură satisfacerea necesităţilor şi distribuirea
bunurilor sociale.
Procesele, legate de trecerea societăţii la o nouă etapă de dezvoltare pe care o numim postindustrială, sunt caracterizate de transformările sistemice ce duc la destabilizarea socială, la crearea unei societăţi
de risc. Felul de a fi al societăţii s-a schimbat atât de mult, încât pericolele, ameninţările au devenit părţi componente ale vieţii noastre, iar
nesiguranţa în ziua de mâine, instabilitatea, inconsecvenţa sunt caracfebruarie, 2010
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teristice societăţii contemporane.
Rezolvarea problemei de asigurare a securităţii funcţionării sferei sociale ţine de acţiunile din domeniul teoretic, social-politic şi de
conducere administrativă, sfere ce pot fundamenta siguranţa socială.
Necesitatea asigurării securităţii naţionale şi internaţionale este condiţionată de: prezenţa obiectului specific – sfera securităţii sociale; specificul relaţiilor sociale dintre subiecţii sociali ce determină securitatea
personală şi socială; lărgirea pericolelor şi ameninţărilor sociale la
nivel naţional şi global. Importanţa securităţii sociale ca fenomen valoric este determinată mai întâi de toate de necesitatea protejării sociale,
de condiţiile agravării tensiunilor şi situaţiilor de conflict, instabilitatea şi nesiguranţa în constituirea viitorului, de problemele globalizării.
Bazele socioculturale de depăşire a conflictelor şi trecerea pe
poziţia dialogului dintre culturi pot deveni imperativele umanismului,
responsabilităţii sociale, toleranţei ca manifestare de înţelepciune
umană. Cultura toleranţei reprezintă abilitatea de a primi alţi oameni şi
popoare de alte culturi, cu alt mod de gândire, comportament; e necesar a avea un grad de pregătire pentru a dialoga chiar şi cu cei care nu
pot fi înţeleşi, dar care sunt predestinaţi a lua unele decizii de ordin
social împreună sau pur şi simplu de a coexista pe aceeaşi planetă.
Toleranţa este recunoaşterea pluralismului de idei şi a comportamentului uman diferit, a lipsei de castă, a neadmiterii pornirilor preconcepute faţă de alte culturi şi etnii, care nu seamănă cu noi. Fiind o condiţie
de comunicare în afara conflictului social, toleranţa reprezintă o valoare instrumentală pentru stabilitatea socială.
Procesul supravieţuirii, învăţământului, educaţiei şi altor forme
de socializare este de a actualiza priorităţile consolidării sociale, integrarea, cooperarea şi solidaritatea, comunicarea interculturală, fundamentate pe valorile umanismului, toleranţei şi responsabilităţii sociale
faţă de generaţiile viitoare. Principiul de organizare sistemico-valoric
al securităţii sociale este caracterizat de manifestarea echităţii sociale.
Astfel, analiza valorică a bazei securităţii sociale este reprezentată de
fundamentul metodologic pentru devenirea valorilor şi formarea culturii securităţii ce contribuie la realizarea dezvoltării durabile.
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Sarcina securităţii constă în restabilirea consecventă a unităţii
statului sub aspect politic, juridic, economic, social-intelectual şi cultural şi formarea unui sistem integru om-societate-biosferă. Efortul de
a restabili echilibrul ecologic prin trecerea la noi modele de securitate,
la nivel local şi global, va implica schimbări radicale în sistemul valorilor, în tiparele de gândire şi comportament. Conceptul de securitate
trebuie să includă valori, principii, norme şi reglementări care să asigure realizarea unui consens socionatural.
Coordonatele valorice ale securităţii reprezintă schimbarea
modului de gândire, reorientarea direcţiei de dezvoltare depăşite spre
modelul de dezvoltare în toate domeniile, ce trebuie a fi percepută atât
drept un principiu valoric al existenţei umane, cât şi al activităţii organizatorice în toate sferele vieţii sociale.
Din perspectiva responsabilităţii respectului pentru viaţă şi
supravieţuire, subiectul social trebuie să valorizeze atât comportamentul său, cât şi al semenilor, ierarhizându-le la propria scară de valori.
Cu cât subiectul este mai maturizat din perspectiva relaţiilor axiologice, manifestând activism social, cu atât este mai responsabil.
Responsabilitatea pentru asigurarea securităţii înglobează atât valorile
etice, cât şi cele organizatorice, relevându-se îndeosebi îngrijorarea
omenirii pentru viitorul său. Conştientizarea semnificaţiei valorice a
existenţei umane în contextul asigurării securităţii globale la moment
pretinde a fi unul dintre subiectele actuale ale civilizaţiei moderne,
care periclitează starea de conformism, indiferenţă şi pasivitate.
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Religia – generatoare
a păcii şi securităţii.
Rolul ortodoxiei
PREOT MILITAR NICOLAE ŢANU*

eologul grec Christus Yanaras spunea că: „Sunt câteva
popoare ca poporul român, grec, bulgar sau rus, care au o
tradiţie de secole, tradiţia unei culturi întemeiate pe prioritatea absolută a persoanei. Nu vorbesc aici de o ideologie, ci de o cultură, adică de
un mod de viaţă. Iar acest mod de viaţă s-a întrupat în arta noastră
populară, în concepţia noastră despre viaţă, societate şi relaţii sociale,
şi mai ales în praxis-ul eclezial al cultului ortodox. Însă din nefericire,
toate aceste popoare pe care le-am menţionat sunt de mai multe secole vrăjite de visul modernităţii europene.”1
Teologii ortodocşi contemporani (pr.prof.dr.acad. Dumitru
Stăniloaie, I.P.S. prof.dr. Ioannis Zizioulas, prof.dr. Christus Yanaras),
valorizând scrierile Sfinţilor Părinţi, au dezvoltat o teologie originală a
persoanei, care poate servi ca fundament teologic pentru orice iniţiativă concretă a Bisericii Ortodoxe în lumea de azi. Fiinţa umană, creată
după chipul şi în vederea asemănării cu Dumnezeu este o persoană,
adică o fiinţă care se defineşte întotdeauna în raport cu alţii şi a cărei

T

* Inspector general şi şef al Secţiei Asistenţă Religioasă din Statul Major General
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existenţă înseamnă coexistenţă. Există o distincţie clară între conceptul de individ şi conceptul de persoană. Individul, atâta vreme cât este
înţeles ca individual, desprins de contextul de relaţii în care se află cu
ceilalţi oameni şi cu Dumnezeu, nu poate fi persoană decât în sens
anti-teologic. O persoană, pe de altă parte, nu este un individ, ci o fiinţă plurală relaţională, este alteritate în comuniune şi comuniune în alteritate. Un alt fundament care poate sta la baza unei viziuni ortodoxe
constructive în lumea contemporană este accentul pus pe comunitatea
euharistică a parohiei. Parohiile ortodoxe, care pot fi considerate o
expresie a „unităţii în diversitate”, pot fi considerate ca modele pentru
societate în ansamblul ei.
Violenţa în manifestările ei cele mai variate (conflicte inter-statale, violenţă împotriva femeilor şi a copiilor, violenţă etnică şi religioasă, familială etc.) constituie o problemă stringentă a lumii postmoderne, faţă de care Ortodoxia poate avea o poziţie constructivă.
Ambivalenţa religiei în raport cu violenţa nu este străină Scripturii
Vechiului Testament, prezintă o imagine realistă a potenţialului distrugător al fiinţei umane. Cu toate acestea, violenţa era absentă din creaţia lui Dumnezeu care a fost făcută „bună foarte”. Ea a apărut numai
după ce omul a dobândit cunoştinţa binelui şi a răului şi a experimentat această libertate. Sfânta Scriptură relatează uciderea lui Abel, arătând în acelaşi timp că violenţa nu poate fi înlăturată folosind violenţa. Astfel, deşi Dumnezeu îl condamnă pe Cain, îl protejează în acelaşi
timp de răzbunare. De fapt, a cincea poruncă a Legii este „Să nu
ucizi!”.
Mântuitorul Hristos ne învaţă că violenţa nu poate fi depăşită tot
prin violenţă („Cine scoate sabia, de sabie va pieri”, Matei XXVI, 52),
ci prin iubire şi iertare. Orice rezistenţă violentă la violenţă nu face
decât să continue la nesfârşit ciclul răului. Singura formă de violenţă
despre care se vorbeşte în Noul Testament este cea spirituală (bia),
adică efortul spiritual al fiecărui creştin (agona, askesis) în drumul
spre theosis – îndumnezeire2.
Ortodoxia sprijină orice efort de a combate nedreptatea, de a
reduce violenţa, de a depăşi conflictele prin dialog, de a modela persofebruarie, 2010
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nalităţi, comunităţi, naţiuni şi popoare. Dar nu poate face acest lucru
negând necesitatea unor organisme care să aibă puterea şi resursele să
înlăture ceea ce este corupt, nedrept şi distructiv3. Este important de
amintit în acest context rugăciunile de taină şi publice din timpul
Sfintei Liturghii. De exemplu, în rugăciunea amvonului de la sfârşitul
Sfintei Liturghii, preotul se roagă ca Dumnezeu să dea pace credincioşilor, Bisericilor Sale, conducătorilor ţării şi „la tot poporul” Său. Acest
lucru înseamnă că în fragmentarea etnică, politică, religioasă, care
caracterizează lumea de azi, Biserica Ortodoxă trebuie să-şi exercite
propria sa forţă, şi anume „violenţa” spirituală (bia), pentru a limita şi
a reduce violenţa de orice fel ar fi ea.
Contextul actual obligă Biserica să reflecte şi la pluralitatea
identităţilor personale şi colective în lumea modernă. Astfel, naţionalismul, care iniţial a constituit o forţă eliberatoare, a devenit vârful
de lance al dezbinării şi al urii4, al exacerbării sentimentului de apartenenţă la o naţiune şi a fost folosit în războaiele şi conflictele sângeroase din Balcani ca un pretext, implicând populaţia majoritar ortodoxă
din zona amintită într-un litigiu devastator, nedorit, şi care se constituie într-un exemplu negativ în acest sens5.
Relaţia dintre Biserică şi naţiune este complexă, membrii
Bisericii sunt parte a naţiunii, iar nu toţi membrii unei naţiuni sunt în
acelaşi timp membri ai Bisericii celei Una. Biserica, la a cărei temelie
se află însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, nu divide oamenii pe motive
sociale sau etnice, în ea „nu este diferenţă între iudeu şi elin” (Romani
10, 12). Biserica prin însăşi natura sa este universală şi prin urmare
supranaţională şi aceasta este baza înţelegerii creştine a ideii de „naţiune”6. Orice accent excesiv care se pune pe naţiune este o violare a etosului ortodoxiei şi chiar negarea ei. Relevaţia divină şi viaţa în Iisus
Hristos prin tainele Bisericii sunt valorile absolute faţă de care celelalte valori sunt marginale pentru Biserică. Dumnezeu cheamă toate
naţiunile să participe la trupul mistic al lui Hristos pentru că toţi oamenii sunt creaţi după chipul şi în vederea asemănării cu Dumnezeu.
Trebuie spus că în istoria mai îndepărtată sau mai recentă sunt
numeroase exemple în care Biserica însăşi a căzut în „păcatul” diviziu206
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nii (separaţia dintre Biserica Romei şi a Constantinopolului în 1054),
a susţinerii violenţei pe motive religioase (cruciadele) sau a exacerbării naţionalismului (etno-filetismul). Se ştie că un Sinod întrunit la
Constantinopol a condamnat etno-filetismul ca erezie şi a proclamat
că: „Biserica nu se poate transforma într-un agent al mişcărilor naţionaliste.” Este o realitate faptul că astăzi, „Commonwealth-ul ortodox”,
care a avut un rol hotărâtor în timpul dominaţiei otomane, a fost
„spart” de naţionalizarea graduală a Bisericilor Ortodoxe şi de disputele ecleziastice care i-au urmat. O ilustrare tristă a acestei realităţi este
faptul că lumea ortodoxă nu a reuşit încă să convoace Marele Sinod
Panortodox care se pregăteşte de mai bine de 40 de ani. Vladimir
Lossky atrăgea atenţia în acest context că trebuie să redescoperim adevăratul ethos ortodox, deoarece „orice conştiinţă care ne leagă de un
grup naţional şi politic trebuie să dispară pentru a face loc unei conştiinţe «soborniceşti-universale» care ne leagă cu întreaga umanitate”
(După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Bucureşti, 1998, p. 223).
Mesajul Bisericii va fi credibil numai atunci când ea va acţiona cu „un
singur trup” şi va mărturisi cu o singură voce.
Globalizarea a fost comparată cu o formă modernă de sincretism, în care religii, culturi şi tradiţii din cele mai diferite sunt artificial
unificate în scopul „bunăstării”7. Este important ca acest „sincretism”
să nu fie înţeles numai în accepţiunea sa negativă, ca o trădare a
Ortodoxiei. Ortodoxia poate răspunde acestei provocări prin promovarea a ceea ce s-a numit „ecumenicitate spirituală”, bazată pe dragostea
faţă de aproapele şi pe respectul persoanei umane. Antidotul pentru
„boala” globalizării nu trebuie să fie retragerea în refugiul etnic şi
naţional, ci misiunea activă apostolică de propovăduire8. Ortodoxia trebuie să depăşească prejudecăţile şi crispările contactate în confruntarea cu modernitatea, să depăşească logica vechii simfonii şi să păşească în logica dialogului.9 Putem evita această extremă a exclusivismului
dacă suntem conştienţi de adevărata noastră identitate de creştini ortodocşi. Creştinii ortodocşi se identifică în primul rând prin faptul că
poartă numele lui Hristos, că locuiesc într-o lume în care împărăţeşte
Hristos şi că trăiesc în comuniune cu Hristos. Din această perspectivă,
februarie, 2010
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lumea nu mai apare ca un spaţiu marcat de frontiere care să le îngrădească altora accesul, ci ca un spaţiu deschis. Mărturisirea adevăratei
credinţe nu se poate face fără conştientizarea identităţii noastre şi fără
mărturisirea acestei identităţi în viaţă şi cuvânt.
În concluzie, putem spune că suflul înnoitor al Ortodoxiei poate
modela societatea civilă după valorile şi principiile sale pe trei coordonate principale: un nou mod de viaţă (ethos), o nouă prioritate a nevoilor şi o nouă concepţie despre lume şi persoană10. Doar o societate centrată pe persoană şi constituind o comunitate va fi capabilă să prezinte libertatea ca o alternativă a legalismului şi comuniunea ca o eliberare a individualismului.
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Arta leadership-ului,
elemente esenţiale
pentru cei care vor să
modeleze viitorul
LOCOTENENT DR. FLORIN ŞTIBLI

ecesitatea analizei mediului organizaţiei într-o viziune
dinamică, cuprinzătoare, care să realizeze o convergenţă a
evoluţiilor, alături de semnalarea divergenţelor dintre componentele
sale, derivă din efectul său de favorizare sau de blocare a activităţilor
microeconomice, din intensitatea raportului dintre organizaţie şi
mediul său, care, la rândul său, influenţează conceperea şi exercitarea
managementului deschis, valorizator de potenţial extern şi intern.
Atitudinea adoptată de organizaţii faţă de mediul extern este
diferenţiată: unele dintre ele consideră că mediul este necontrolabil, că
este un factor la care trebuie doar să se adapteze, acceptând pasiv
situaţia de facto, fără a încerca să o modifice; managementul unor asemenea organizaţii analizează factorii mediului şi elaborează acele strategii care să evite pericolele şi să valorifice oportunităţile ivite în
cadrul acestui mediu; alte firme, în loc să supravegheze mediul şi să
reacţioneze la mutaţiile intervenite, adoptă măsuri agresive de influen-
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ţare a factorilor din mediul lor specific.
Organizaţia postbirocratică are nevoie de o nouă alianţă între
conducători şi cei conduşi. Organizaţiile de azi se dezvoltă în federaţii, reţele, grupări, echipe internaţionale, sisteme temporare, forţe
ad-hoc, module, matrice, aproape orice în afară de piramide cu sistemul lor de conducere orientat de sus în jos. Noul lider va încuraja judecata sănătoasă şi va pune preţ pe acei discipoli suficient de curajoşi
pentru a spune „nu”.
Aceasta nu pune capăt conducerii, ci impune mai degrabă nevoia liderilor de a folosi o nouă formă de influenţă, mai subtilă, pentru ca
aceştia să fie eficienţi. Noua realitate este aceea conform căreia capitalul intelectual (puterea creierului, cunoştinţele şi imaginaţia umană)
a înlocuit capitalul ca factor critic al succesului; iar liderii vor fi nevoiţi
să-şi însuşească un set de abilităţi cu totul nou, care nu sunt înţelese şi
predate în şcolile noastre de afaceri, motiv pentru care nu sunt nici
puse în aplicare.
Noul lider este un visător pragmatic, o persoană cu o viziune originală, dar realistă. În mod ironic, liderul va putea să-şi ducă la îndeplinire visul doar dacă ceilalţi vor fi lăsaţi să fie excepţionali în munca
lor. De regulă, liderul este cel care îi recrutează pe ceilalţi făcând viziunea atât de palpabilă şi ademenitoare, încât o văd şi potenţialii angajaţi
care, astfel, sunt convinşi să semneze contractele de angajare.
În mod inevitabil, liderul trebuie să inventeze un stil de conducere care să se potrivească grupului. Modelele standard, în special cele
de comandă şi control, pur şi simplu nu funcţionează. Conducătorii de
grup trebuie să acţioneze decisiv, dar niciodată arbitrar. Trebuie să ia
decizii fără să limiteze autonomia percepută de ceilalţi participanţi.
Crearea şi întreţinerea unei atmosfere în care ceilalţi să-şi poată lăsa
amprenta asupra universului este actul creator al liderului. Warren
Bennis susţine că patru abilităţi vor determina succesul noii conduceri:
• noul lider înţelege şi pune în practică puterea aprecierii;
• noul lider le reaminteşte mereu angajaţilor ce e important;
• noul lider generează şi menţine încredere;
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• noul lider şi cei călăuziţi de el sunt apropiaţi.
Specialiştii în management Robert Goffee şi Gareth Jones prezintă următoarele abilităţi ale liderilor:
• Liderii îşi dezvăluie selectiv slăbiciunile. Prin expunerea unei
anumite doze de vulnerabilitate ei îşi expun posibilitatea de apropiere
şi umanitatea.
• Liderii se bazează masiv pe intuiţie pentru a determina coordonarea exactă şi cursul acţiunilor lor. Abilitatea lor de a colecta şi de
a interpreta date discrete, neprelucrate, îi ajută să cunoască când şi cum
să acţioneze.
• Liderii îşi conduc angajaţii cu ceea ce noi numim empatie
dură. Liderii inspiraţi empatizează, personal şi realist, cu oamenii şi se
preocupă intens de munca pe care o efectuează angajaţii.
• Liderii îşi dezvăluie caracteristicile care îi diferenţiază. Ei pun
accentul pe ceea ce îi face unici. Te poţi afla într-o poziţie de vârf fără
să ai aceste calităţi, dar puţini oameni îşi vor dori să fie conduşi de tine.
Dorinţa de a înţelege, defini şi explica esenţa leadership-ului a
interesat cercetătorii şi învăţaţii majoritatea secolului XX. În eforturile lor de a da o definiţie cât mai „corectă şi precisă”, au fost publicate
sute de studii doar în ultimele decenii. Multe din aceste explicaţii s-au
concentrat asupra unei singure persoane şi a calităţilor şi aptitudinilor
ei/lui. Oamenii de ştiinţe sociale au încercat să identifice ce abilităţi,
trăsături, comportamente, surse de putere şi aspecte ale situaţiei determină cât de eficient va putea un lider să îi influenţeze pe alţii.
Contrar credinţei populare, termenul „leadership” este o nouă
adăugare limbii engleze. De fapt, cuvântul nu a intrat în folosinţă
înainte de finalul secolului XIX. Deşi cuvintele „lead – a conduce” şi
„leader – conducător” au o istorie mult mai mare, ele se refereau, de
obicei, doar la figurile autoritare. Naşterea şi evoluţia ideii de „leadership” reflectă un concept mult mai complex, care depăşeşte ideea de
unic lider. De fapt, definiţiile contemporane resping de cele mai multe
ori ideea că leadership-ul depinde de capacităţile, comportamentul, stilul şi carisma liderului. Astăzi, învăţaţii discută natura de bază a leafebruarie, 2010
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dership-ului în termeni de „interacţiune” a oamenilor implicaţi în proces: atât liderii, cât şi subalternii. Astfel, leadership-ul nu este munca
unei singure persoane, ci poate fi definit ca o „strădanie de colaborare” între membrii grupului. Aşa că, esenţa leadership-ului nu este liderul, ci relaţia.
Profesorul de management Russell E. Palmer susţine că, indiferent de organizaţia pe care trebuie să o conducă, un bun conducător
trebuie să domine şi să pună în practică următoarele principii de bază
ale unui bun leadership:
• Să demonstreze tot timpul integritatea sa personală, ce reprezintă fundamental leadership-ul său. Cel care îl urmează trebuie să
creadă că liderul este întotdeauna corect, atât în sfera publică, cât şi în
cea privată.
• Să nu uite că principiile leadeship-ului sunt întotdeauna aceleaşi, dar aplicarea lor este diferită în contexte diferite.
• În vremuri normale, să profite de oportunităţile mai mature
pentru schimbare, în loc să se concentreze pe zonele cele mai dificile.
• În vremuri de criză, să ştie să ia decizii dificile, chiar fără consens sau fără explicaţii, pentru a evita pericolele ce ameninţă organizaţia.
• Să elibereze potenţialul uman al celor pe care îi urmăreşte,
acesta trebuind să fie scopul final al liderului. Acest lucru nu îi ajută pe
ei, ci organizaţia în ansamblu.
• În piaţa globală de azi, să încurajeze inovaţia la toate nivelurile organizaţiei, ceea ce înseamnă să asculte angajaţii şi să le ofere libertatea de a experimenta, de a greşi şi de a căuta produse şi servicii noi,
care ar putea concura într-un peisaj concurenţial aflat în permanentă
schimbare.
• Să îi mobilizeze pe cei care îl urmează, descoperind care sunt
scopurile, dorinţele şi nevoile lor. Să îi anunţe că intenţionează să îi
ajute să le realizeze. În acelaşi timp, şi pentru a atinge obiectivele organizaţiei, să le alinieze cu scopurile individuale ale celor ce îi urmează
prin intermediul unui plan strategic.
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• Să aibă o bună judecată. Este tributul cel mai important şi esenţial al unui conducător. Chiar dacă este vorba de ceva înnăscut, poate
creşte o dată cu experienţa.
• Să le transmită încredere celor ce îi urmează. La fel ca profesorii faţă de elevii lor, liderii trebuie să ştie să le transmită aşteptările
pe care le au faţă de cei care îi urmează, pentru ca aceştia să poată dezvolta siguranţa că le vor îndeplini.
• Să acorde toată atenţia posibilă planificării şi execuţiei sistemelor de remunerare adecvate, pentru a-i motiva mai bine pe cei care
îi urmează.
• Să nu îşi îndepărteze prea mult gândurile de cunoştinţele celor
care îi urmează. Este important ca aceştia să îşi înţeleagă scopurile
pentru a le putea urmări.
• Să întreţină comunicarea, condiţie fundamentală pentru o organizaţie eficientă. Liderii trebuie să ştie să îşi comunice cu precizie
obiectivele către toţi membrii grupului.
• Un lider este simbolul organizaţiei şi, din acest motiv, se află
într-un plan diferit de al celorlalţi. Trebuie să fie conştient de ceea ce
este adecvat şi inadecvat în comportamentul său.
• Leadership-ul este principalul element de diferenţiere dintr-o
organizaţie. Cele mai moderne formule de marketing şi unelte de
gestiune antreprenorială sunt importante, dar, în definitiv, leadershipul este cel ce desparte organizaţiile ce au succes, de cele confruntate cu
eşecul.
Principiile leadership-ului prezentate sunt valabile pentru o
mare varietate de organizaţii, de la fabrici, întreprinderi cu înaltă tehnologie şi fundaţii până la fundaţii artistice, guverne, armate, societăţi
colective, companii de servicii, instituţii financiare, educative şi altele.
Toate întreprinderile actuale caută excelenţa: aceasta înseamnă
recunoaştere, poziţie pe piaţă, calitate, certificare. Pentru atingerea
acestui nivel este nevoie de un conducător potrivit, de un lider adevărat. De ce este necesară această abordare? De ce nu mai este suficient
un manager care să pună ordine în lucruri şi să se ghideze după metodele clasice de conducere? Foarte simplu: vrem-nu vrem, lumea afacefebruarie, 2010
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rilor este dominată de un zbucium, adesea aflat la limita cu haosul.
Astfel, elemente necontrolabile cum ar fi hazardul apar tot mai des. De
aceea, indiferent de aparenta stabilitate a pieţei pe care activează, firmele trebuie să aibă mereu cel puţin un plan de rezervă. Munca începutului de secol XXI nu trebuie să fie doar asiduă, mai bună, suplimentară, ci inteligentă, diferită şi ingenioasă.
Legătura dintre obţinerea excelenţei şi lider este redată în figura
nr.1:

Figura nr. 1. - Modelul diamantului liderului
Sursa: Koestenbaum Peter, Liderul – faţa ascunsă a excelenţei,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006, p.36.

Astfel, pentru a atinge excelenţa, există patru strategii pe care
liderul trebuie să le aplice:
• Viziunea – presupune o vedere mai amplă, de ansamblu, adesea pe termen lung şi din diferite perspective. Acest lucru poate fi considerat de critici drept o pierdere de timp, deoarece liderul nu se mai
centrează pe problemele curente, ci devine „visător”; în realitate,
încercarea de a surprinde cât mai multe variante situaţionale este benefică deoarece conduce la acţiuni rapide în momentul producerii evenimentului. Mai mult, se dezvoltă un anumit tip de gândire, care permite generarea de situaţii şi soluţii într-un timp din ce în ce mai scurt.
Astfel, o generare şi analiză a situaţiilor posibile nu poate fi decât con218
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structivă.
• Realitatea – presupune reacţionarea la fapte şi nu la iluzii.
Trebuie făcută o demarcaţie clară între viziune şi iluzie. Viziunea grefează pe situaţii şi elemente concrete, cu probabilitate mare de realizare, în timp ce iluzia este nocivă, deoarece presupune o distorsionare a
realităţii. Pe piaţa actuală, liderul care are iluzii va genera dezastre de
proporţii.
• Etica – presupune atenţie faţă de problemele oamenilor. Acest
tip de implicare trebuie privit cu atenţie: există situaţii în care liderii,
în dorinţa de a fi sensibili la problemele oamenilor (fie pentru că nativ
au această înclinaţie, fie pentru că au fost instruiţi în acest sens) alocă
foarte mult timp acestui aspect. Consecinţa: scăderea randamentului
individual, apoi al firmei şi uneori dominarea de către angajaţi. Astfel,
trebuie stabilite limite ale aplicării eticii în vederea obţinerii excelenţei.
• Curajul – implică asumarea riscurilor, iniţiativă susţinută, continuitate. Curajul înseamnă să te ridici dintr-o situaţie mai puţin favorabilă, să analizezi lucrurile cu calm şi să o iei de la capăt cu încredere. Este, poate, o completare a celorlalte trei elemente: un lider are
nevoie de curajul viziunii, al realităţii şi al aplicării eticii.
Un lider e o persoană cu caracter impecabil, un individ totalmente de încredere. Liderii sunt minţi deschise – buni ascultători, perfect conştienţi că nu deţin singuri toate răspunsurile.
În viziunea lui Koestenbaum, implementarea modelului diamantului în cazul liderului, redat în figura nr.1, conduce la excelenţă.
Modelul se bazează pe patru elemente: viziune, curaj, etică şi realitate. Etica liderului presupune în primul rând un anume nivel al eticii la
nivel de individ. Este greu de conceput o persoană care este etică doar
în relaţiile de muncă. În general etica se leagă de comportament, de
credinţe, de valori ce reprezintă „bagajul” moral al oricărei persoane.
Liderul se poate perfecţiona, urmând anumite căi care îl conduc
spre desăvârşirea caracterului său etic. Important este ca acesta să conştientizeze rolul eticii şi să manifeste disponibilitate pentru a învăţa.
februarie, 2010
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Metodele au în centru oamenii, echipa şi încrederea acordată acestora.
Astfel, punând preţ pe oameni, pe părerile lor, în perspectiva viitorului
fiecare angajat poate să devină un lider. Schimbarea stă în noi şi în
dorinţa de a trăi mai bine, mai armonios, într-o lume mai corectă, mai
curată, mai liniştită.
John W. Gardner consideră că înţelegerea contextului în care se
află liderul este atributul cel mai important al acestuia sau „nucleul leadesrhip-ului”. Liderii eficienţi nu numai că îi motivează pe cei care îi
urmează, dar le şi insuflă încredere şi îi inspiră să devină ei înşişi lideri.
În ultimă instanţă, succesul unei schimbări ce transformă organizaţia va depinde de viziunea pe care o are liderul acesteia în legătură cu dezvoltarea unui plan strategic. Acest proces de dezvoltare a planului strategic, în varianta sa cea mai simplă, cuprinde câţiva paşi fundamentali: să ştie să asculte; să formuleze planul strategic; să se asigure că are echipa potrivită pentru implementare; să comunice constant
conţinutul acesteia pentru ca toţi membrii organizaţiei să aibă o idee
clară despre aceasta; să alinieze scopurile individuale ale angajaţilor cu
obiectivele planului strategic; să măsoare rezultatele comparativ cu
planul; să îl modifice dacă situaţia o cere; să elimine obstacolele legate de inerţia organizaţională şi să sărbătorească fiecare nou succes premiindu-i pe cei care au făcut eforturi deosebite.
În zilele noastre, mobilitatea forţei de muncă este un fenomen
din ce în ce mai frecvent, persoanele se identifică din ce în ce mai puţin
cu organizaţile din cauza faptului că acestea pot dispărea într-un proces de fuziune sau achiziţie. Organizaţiile sunt mult mai mari decât în
trecut şi pierderea identităţii şi alienarea angajaţiilor sunt foarte mari.
Este dificil, deşi nu imposibil, să se folosească stimulente pentru a-i
motiva.
Marcus Buckingham spune că „directorii proşti joacă dame, pe
când cei buni joacă şah”. Un lider bun trebuie să identifice caracteristicile unice ale fiecărui angajat şi trebuie să le traducă într-un randament îmbunătăţit. Ştiinţa de a înţelege dorinţele şi nevoile indivizilor
se poate extinde la grupuri întregi de indivizi în mâinile liderilor înţelepţi, cu suficientă intuiţie şi empatie. Aceşti lideri pot folosi stimulen220
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te neraţionale pentru a încuraja diverse comportamente pozitive la grupurile pe care le conduc. Acest lucru se poate concretiza în invitarea
angajatului lunii la cină cu preşedintele, publicarea unui articol despre
acesta în revista companiei sau oferirea posibilităţii de a obţine diverse premii.
Abilitatea unui lider de a motiva şi inspira încredere depinde şi
de claritatea discursului său. Acesta este antidotul împotriva anxietăţii
şi temerii în faţa viitorului, motive principale ale lipsei de motivare.
Rudolph Giuliani, fost primar al oraşului New York, a dat un bun
exemplu de leadeship eficient prin intermediul clarităţii când şi-a luat
în primire postul în anul 1993. Deşi cantitatea de probleme a metropolei era foarte mare, Giuliani a hotărât să se concentreze pe câteva
obiective clare şi specifice: reducerea criminalităţii, îmbunătăţirea
calităţii vieţii locuitorilor, dispariţia ştergătorilor de parbrize de la
semafoare, curăţarea zonei suburbane de graffiti şi ţinerea vandalilor la
distanţă. Când şi-a stabilit aceste obiective tangibile şi apoi le-a depăşit, Giuliani a reuşit să câştige încrederea locuitorilor şi respectul angajaţilor. După aceea, acest lucru l-a ajutat să depăşească cu succes provocări şi mai mari, cum ar fi impozitele pentru infracţionalitate.
Unul dintre beneficiile cele mai mari ale motivaţiei efective a
angajaţilor este păstrarea celor mai buni dintre aceştia. În opinia lui
Buckingham, nu numai că întreprinderile concurează în a vinde produse şi servicii, ci şi în a angaja cei mai buni oameni pe pieţele cele
mai competitive. Deşi departamentele de resurse umane s-au concentrat în dezvoltarea de oferte economice atractive pentru a angaja şi a
păstra cei mai buni oameni, acest lucru nu este deja suficient.
Stimulentele neraţionale sunt la fel sau chiar mai importante. Cu atitudinile actuale, concentrate pe numărul şi măsurarea rezultatelor, deseori se trece cu vederea marele avantaj pe care îl are organizaţia de pe
urma câtorva membri cărora le place ceea ce fac, cred în ceea ce fac şi
îşi duc munca la bun sfârşit într-un mediu de integritate, leadeship şi
cultură cu care simt că se identifică.
Marii lideri sunt produşi de marile grupuri şi de organizaţii care
creează arhitectura socială bazată pe respect şi demnitate. Aceşti noi
februarie, 2010
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lideri nu vor avea cea mai puternică voce, ci cea mai atentă ureche. În
loc de structuri piramidale, aceste noi organizaţii postbirocratice vor fi
construite pe energie şi pe idei, vor fi conduse de oameni care îşi
găsesc bucuria în munca pe care o fac pe moment, în timp ce se acceptă unii pe alţii şi nu se tem să lase monumente în urmă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Brown Tom, Crainer Stuart, Dearlove Des, Rodrigues N.
Jorge – Business Minds, Editura Publică, Bucureşti, 2008.
2. Buckingham Marcus, Clifton O. Donald, – Now, discover
your strenghts, The Free Press, New York, 2001.
3. Gardner W. John, – Leadership, The Free Press, New York,
1993.
4. Goffee Robert, Jones Gareth – Why Should Anyone be Led by
You?, in „The Harvard Business Review”, September - October 2000.

5. Kets de Vries Manfred – Leadership, arta şi măiestria de a
conduce, Editura Codecs, Bucureşti, 2003.
6. Koesterbaum Peter – Liderul – faţa ascunsă a excelenţei,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006.
7. Palmer E. Robert – Ultimate Leadership. Winning Execution
Strategies For Your Situation, Wharton School Publishing, 2008.
8. Peters Tom – Leadership – inspire, liberate, achieve, DK
Publishing, New York, 2005.
9. Zlate Mielu – Leadership şi management, Editura Polirom,
Iaşi, 2004.

222

www.rft.forter.ro

Violenţa, războiul „drept”
şi pacea lui Hristos
PREOT MILITAR CONSTANTIN ŢANU*

xperienţa de zi cu zi arată interacţiunea între păcătos şi lume.
Interacţiunea decurge în două direcţii: de la păcătosul care trăieşte în lume către lume şi de la lume către păcătos. Această temă este foarte
importantă pentru teologia morală în general, dar în special, pentru dimensiunea pastorală a păcatului. Desigur, există astăzi probleme foarte delicate pentru conştiinţa creştină, care se vede în faţa unor complexităţi ale răului, cu
consecinţe pentru viaţa tuturor.

E

Violenţa
Violenţa nu creează, ea nu este decât o iluzie de forţă, o caricatură a
acţiunii. Falsul ei dinamism este mai mult apetit de distrugere decât de cucerire, dorinţă de constrângere mai mult decât de posesie.
Lucien Herr spune că ea este „ura pentru ceea ce este altceva”. Ura este
în centrul violenţei şi o defineşte. Răul este refuz, răul este păcatul, răul este
ruptura. „Răul izvorăşte din reaua întrebuinţare a libertăţii şi are un caracter
transcendent. De aceea nu se limitează la situaţii concrete ale vieţii imediate,

* Inspector general şi şef al Secţiei Asistenţă Religioasă din Statul Major General.
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nici nu menţine înfăţişări exacte, ci creează, cu discreţie, situaţii noi şi este
deghizat ca înger al luminii (anggelon fotos) (II Cor. 11, 14). Dar nici binele
nu se află permanent în totalitate la nivelul vieţii imediate. Binele la acest
nivel se prezintă fragmentar”1 .
Violenţa este erezie: neagă sau rupe comunicarea producătoare; neagă
sau distruge comunicarea dintre oameni şi Dumnezeu. Marele Apostol Pavel
îi îndeamnă pe Romani prin cuvintele: Cooperatores Dei Sumus. Starea sănătoasă, starea adevărată şi puternică este persoana şi Dumnezeu conlucrând în
forma creatoare şi desăvârşitoare. Creştinii sunt chemaţi să se îngrijească în
mod deosebit şi să ţină „tin enotita tou Pneumatos en to syndesmo tis eirinis”2.
Unitatea ca stare interioară, ca realitate fiinţială şi ca vieţuire eclesială reprezintă elementul cel mai important al vieţii duhovniceşti. Fără aceasta nu este
posibilă realizarea păcii şi a comuniunii, întâi cu Sfântul Duh3 şi apoi între
oameni. Desigur, Duhul lui Dumnezeu se află peste tot şi nu fuge de la om în
mod spaţial (topika). Cel care păcătuieşte se îndepărtează de Acesta în mod
existenţial (tropika)4.
Violenţa rupe comunicarea. Ea este foarte vicleană atunci când este
ornată, cu justificări şi generozităţi. Ea înaintează sub masca sacrificiului şi a
purităţii. Amestec de „virtuţi” şi de compensaţii ascunse, unde aspiră răul. În
adâncul „acestor frumuseţi” găsim hibrizi. Violenţa, prin despărţirea omului
de lume, creează două tipuri de raţiuni: rigidă, care fabrică idei; suplă, pe care
obiectul o condamnă. Una răsucită şi închisă. Cealaltă, umilă şi dreaptă.
Esenţialul violenţei este format de solidaritatea imediată dintre raţiunea rigidă şi atitudinea rigidă. Există o violenţă a idealismului, având mintea răsturnată, ce nu apreciază persoanele decât ca pe nişte depozite de idei, pentru atitudinea lor de a crea.
Demenţa calmă a fanaticului religios înlocuieşte un Dumnezeu viu,
personal. Omul viu este urât începând cu momentul în care sunt adorate „principiile” în locul iubirii persoanelor, divine sau umane. Libertatea lui Hristos
nu este samavolnicie, ci desăvârşire nelimitată în iubire şi adevăr.

Războiul
Cu veacuri în urmă, Heraclit a spus că războiul este „tatăl tuturor”.
„Această opinie rămâne, cu diferite înfăţişări şi variaţii, influentă şi astăzi”.
Mulţi, desigur, remarcă faptul că pacea constituie o înfăţişare a războiului care are legătură cu politica şi economia5. Dimpotrivă, pentru Biserica
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Ortodoxă „Patir panton” nu este războiul, ci Dumnezeul Păcii6.
Războiul vine ca o consecinţă a înstrăinării omului de Dumnezeu, de
sine însuşi şi de aproapele. Şi pentru că înstrăinarea, alienarea aceasta, cu tripla ei înfăţişare, este generală, şi războiul constituie un fenomen care apare în
toate societăţile, de la cele mai primitive până la cele mai evoluate şi moderne7.
Dezordinea rămâne tripla separaţie a războiului: a divinului, a naturii
şi a umanului. Disjuncţii solidare. Diviziunea războiului pătrunde un centru
mai intim, cel mai intim: „dedublarea conştiinţei”8. Dedublarea este, în acelaşi timp, efect şi cauză a violenţei.
Deci, războiul constituie o peripeţie tragică a omului, care a fost creat
pentru a trăi în iubire, pace şi demnitate. Înstrăinarea de Dumnezeu este
înstrăinarea de iubire şi pace, este înstrăinarea de fundamentul existenţei vieţii, a demnităţii şi axiologizării ei. Când omul se înstrăinează de Dumnezeul
iubirii şi păcii, care este arhetipul existenţei lui, îşi mărgineşte sinele şi se confundă în mod inevitabil în nelinişte şi distrugere (Is.l, 19-20; Mat. 26, 52).
Nicio violenţă nu se reduce la simpla satisfacţie de a distruge; toate o
conţin însă. Fanatismele unitare au comprimat şi distrus lumea. Nimeni nu a
perceput vidul cu atâta acuitate ca aceia din timpul celor două războaie mondiale. Secol fără suflet, însă conştient. Omul actual simte cum plutesc în
camerele sale interioare chipuri vechi, pe jumătate roase şi contururi ale chipurilor viitoare. Există prea puţină consistenţă pentru a nu ne mai fi teamă.
Terorismul se extinde, şi o dată cu el, se extinde şi frica. Persoanele suferă mai
mult de deşertul din afară, pe care-l investighează mai bine măştile dinăuntru.
Noi suntem îndepărtaţi de noi înşine precum cele mai îndepărtate stele, spunea Chesterton. Noi suntem în mod substanţial singurătate, afirmă Rainer
Maria Rilke.
Nu forţă, spun Părinţii Bisericii, nu constrângere şi violenţă. Însă, în
mod paralel, nici Noul Testament şi nici Părinţii Bisericii nu au contestat
dreptul autorităţii de stat să folosească puterea pentru menţinerea ordinii şi
pentru protejarea siguranţei statului: „Căci ea este slujitoare a lui Dumnezeu
spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te; căci nu în zadar poartă sabia; pentru că ea este slujitoare a lui Dumnezeu şi răspunzătoare a mâniei Lui, asupra
celui ce săvârşeşte răul”9.
Şi însuşi Hristos a dezaprobat, după cum ştim, forţa şi a spus: „Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri”10. Un adevărat creştin, ca persoană, preferă să fie ucis decât să ucidă. Ca şi cetăţean,
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însă, al unui stat, ascultă de autoritatea de stat din raţiuni de conştiinţă: „De
aceea este nevoie să vă supuneţi, nu numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă”11.
Credinciosul nu poate rămâne indiferent în faţa nedreptăţii pe care o
vede în jurul lui. După cum, în mod caracteristic, observă Sfântul Ambrozie,
aducând în discuţie exemplul lui Moise, cel care nu combate nedreptatea care
se face aproapelui său, se află în acelaşi păcat cu acela care îl realizează12,
adică este complicele lui prin tăcerea, indiferenţa, ignoranţa sau omiterea lui.
Biserica nu a prezentat niciodată învăţătura despre „războiul drept”, deoarece
războiul are întotdeauna la baza lui o anumită sau anumite nedreptăţi, însă, a
fost obligată să se resemneze prin iconomie, înţelegând războiul de apărare ca
un „rău mai mic” (elatton kakon), pentru a salva o parte din ce se mai putea
salva.
Totuşi, acest elatton kakon este foarte relativ. În realitate, nu există
păcat mai mare, o nelegiuire a nelegiuirilor, întrucât acesta trage după sine
consecinţe înfiorătoare, cu atrocităţi şi crime şi vărsări de sânge13. Războiul
este cea mai mare absurditate a istoriei.

Problematica şi ambiguitatea
„războiului drept” contemporan
Teoria „războiului drept” poate fi interfaţa unui sistem al intenţiilor
politice, care priveşte dominaţia mondială şi stăpânirea resurselor planetare.
Războiul drept poate să fie „faţa umană” a imperialismului secular. Astfel, în
27 ianuarie 2003, preşedintele american Bush a expus raţiunile atacării
Irakului: regimul lui Saddam Hussein este inuman faţă de propria populaţie
din Irak, el destabilizează întreaga regiune, a atacat deja două ţări vecine
(Iranul şi Kuweitul), constituie unul din inamicii Israelului, deţine arme de
distrugere în masă, susţine activ terorismul mondial14 .
Intervenţia s-a făcut şi a fost condusă de o „autoritate legitimă supremă” în vederea stabilirii păcii şi stabilităţii regionale, care se va regăsi prin
„infuzia” democraţiei în regiunea Orientului Mijlociu. Aparent am avea toate
„ingredientele” războiului drept: ar fi suficient ca în timpul operaţiunilor militare să utilizăm mijloace proporţionale cu obiectivul vizat şi de a nu lua personalul necombatant şi civilii inocenţi ca ţinte (reducerea pe cât e cu putinţă
a „pierderilor colaterale”).
Referirea la ideea de război drept nu merge de la sine (este forţată)
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deoarece teoria în cauză provine din matricea spirituală a Republicii Creştine,
în timp ce sistemul politic al Statelor Unite ale Americii este „perfect neutru
în această materie”, chiar dacă religiozitatea societăţii americane reprezintă o
realitate constitutivă15.
„Contextul general al întoarcerii la doctrina războiului drept este de
fapt acela al sfârşitului dreptului cetăţenilor europeni”16, a cărui caracteristică,
şi nu dintre cele mai mici, era aceea de „a-l recunoaşte pe inamic ca inamic
legitim, deoarece instrumentul pe care îl foloseau inamicii, războiul, era considerat un instrument normal de reglare a disputelor”.
Elementul primordial al relaţiilor europene era suveranitatea de stat:
statul apărea ca entitatea politică predominantă ce îşi subsumează teritoriul
aplicând principiul descris de Max Weber ca „monopol al violenţei legitime”17. După expunerea lui Thomas Hobbes, statele erau unele faţă de altele
în postura de gladiatori18. Ideea războiului drept în contextul modernităţii e cel
puţin problematică deoarece se pune întrebarea dreptului internaţional şi a
competenţei tribunalelor internaţionale dincolo de frontierele statelor.
Ingerinţa sau amestecul unei autorităţi în interiorul unui stat suveran poate fi
justificată prin „raţiuni umanitare”. Dar nerespectarea principiului suveranităţii naţionale de către comunitatea internaţională provine deseori de la inexistenţa acestei autorităţi suverane în teritoriile în cauză. Ţările în care autoritatea politică este contestată, şi care sunt în pragul anarhiei sau al războiului
civil, sunt numite „state decăzute” sau în colaps, ceea ce justifică intervenţia
exterioară. Chiar dacă se neagă complet existenţa statului presupus a fi în
„colaps”, şi sunt arestaţi şi judecaţi de tribunalele internaţionale doar indivizi,
trebuie să observăm că sunt urmăriţi şi judecaţi cu preponderenţă tocmai acei
indivizi care au comis infracţiuni ca funcţionari oficiali ai statului respectiv.
Acest lucru este paradoxul acţiunii internaţionale a unei „autorităţi supreme
legitime”: intervenţia este legitimată de inexistenţa statului supus agresiunii
externe (denumit „stat decăzut” sau „colaps statal”), iar tribunalul internaţional este constituit să judece tocmai infracţiunile funcţionarilor de stat sau a
funcţionarilor din interiorul unui sistem a cărui nerecunoaştere a determinat
intervenţia străină.
Michael Walzer scrie că „limitatea războiului este deja începutul
păcii”19. În această expresie se restrânge întreaga doctrină a războiului drept,
în care justificarea teologică priveşte nu atât folosirea forţei, cât limitarea ei.
Toma d’Aquino enumerase cele trei condiţii de existenţă ale războiului drept:
a) condiţia ca războiul drept să fie decis de o autoritate legitimă;
februarie, 2010
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b) condiţia să aibă o cauză dreaptă (prinţul trebuie să pedepsească răul
în numele lui Dumnezeu);
c) condiţia ca războiul să fie angajat cu o intenţie dreaptă20.
În epoca modernă, „cauza dreaptă” ce trimitea la autoritatea de necontestat a Bisericii Apusene nu mai este referentul ultim, ea fiind înlocuită cu
principiul suveranităţii egale a statelor.
Războiul a devenit o afacere limitată prin aşezarea teritorială a suveranităţii şi prin acest „stat contemporan”, pe care Max Weber îl va defini „ca o
comunitate umană care, în limitele unui teritoriu determinat – noţiunea de
teritoriu fiind una din caracteristici – revendică cu succes în propriul său cont
monopolul violenţei fizice legitime”21.
Dreptul juridic al cetăţenilor europeni cuprindea recunoaşterea duşmanului ca inamic legitim, contenciosul dintre state reglementându-se prin
război, însă, fiecare stat deţinea înăuntrul său monopolul violenţei legitime în
ceea ce priveşte menţinerea ordinii politice şi a autorităţii.
Războiul din Golf (1990-1991) a fost considerat „drept” deoarece
armata coaliţiei a avut mandat ONU, şi invazia a fost considerată un răspuns
faţă de violarea dreptului internaţional de către Irak, atunci când Irakul a invadat Kuweitul. Intervenţia NATO în Kosovo, din 1999, nu a avut mandatul
ONU, însă a fost considerată retrospectiv ca legitimă, datorită presupuselor
violări ale drepturilor omului prezentate în mass-media. „Această intervenţie
a creat un precedent în favoarea războiului umanitar – ceea ce pune problema
analogiei cu o cruciadă”22, scrie Stephen Launay, deşi „cruciada” a fost
îndreptată împotriva ortodocşilor sârbi şi a dorinţei acestora de a-şi apăra istoria şi teritoriul istoric – leagănul civilizaţiei lor – şi i-a favorizat pe musulmani, creând în Mijlocul Europei o pepinieră a terorismului internaţional.
SUA practică un fel de „idealism misionar”, în sensul că îşi justifică strategia
ofensivă din Orientul Mijlociu prin distribuirea democraţiei. „Democraţia”
este noua zeitate a „cruciadei”, în numele căreia se poate face orice: vechile
tentative de eliberare a Ierusalimului, de sub ocupanţii musulmani, au fost
înlocuite cu „exportul” suveranităţii americane dincolo de frontierele
Americii, în numele „umanismului”23.
Experţii ONU au spus, însă, că regiunea Kosovo rămâne un focar de
tensiuni şi de ură inter-etnică, iar Irakul se confruntă cu o recrudescenţă a violenţei anti-americane şi anti-occidentale. Raţiunile umanitare nu se confirmă.
Nu se poate da numele de „război umanitar” unor erori strategice şi tactice.
Se pare că „morala” e privilegiul exclusiv al celui înarmat, deci are
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forţa de a se impune. Raymond Aron spunea că „într-o lume a armatelor, statele dezarmate nu figurează printre actorii istoriei”24. Iar Zbigniew Brzezinski
a desemnat Europa ca fiind „un protectorat american”25. De la ideea “războiului drept” s-a glisat spre ideea “războiului umanitar” şi apoi la aceea a “războiului preventiv” sau a “loviturilor preventive” împotriva unui pericol presupus. Ideea războiului preventiv face parte din secularizarea doctrinei războiului drept şi are rolul liniştirii conştiinţelor care trag primul foc de armă într-un
conflict armat.
„Unul dintre cele mai mari principii conţinute în Actul final de la
Helsinki e neintervenţia în afacerile interne ale altor ţări”26. Acest principiu nu
a fost însă respectat nici în perioada Războiului Rece şi nici după aceea.
Schimbarea actuală a doctrinelor nu reprezintă decât renunţarea la ipocrizia
trecutului în favoarea unor justificări mai demne de consideraţie. Problema
intervenţiei armate în interiorul unui anumit stat, chiar împotriva dorinţei
guvernului acelui stat, în scopul declarat al prevenirii răspândirii morţii sau
suferinţei în interiorul populaţiei din regiune, a pretins elaborarea unei doctrine „cu faţă umană”.

Pacifismul modern
şi pacea lui Hristos
În „Dreptate, pace şi integrarea Creaţiei”, Gennadios Limouris afirmă
că fără pacea cu Dumnezeu nu poate exista o adevărată pace cu oamenii:
„Mântuirea are două dimensiuni pentru creştin: transcendenţa şi imanenţa.
Acolo unde nu există pace cu Dumnezeu nu poate exista pace adevărată cu
umanitatea. Nu poate exista nicio nouă umanitate până ce nu există noi persoane. Astfel, dimensiunea verticală a Creştinismului ar putea fi descrisă în
termeni de credinţă şi rugăciune, Biserică şi Taine, moarte şi viaţă eternă – aşa
cum am făcut-o deja. Cu toate acestea, în acelaşi timp, nu putem să uităm
dimensiunea orizontală. Ar trebui să ne unim cu oamenii în luptele lor pentru
transformarea vieţii şi cercetării lor în ceea ce priveşte dreptatea, pacea,
dezarmarea şi sănătatea mediului înconjurător”27.
Georges Dragas afirmă că în Tradiţia ortodoxă nu există pace fără
dreptate: „Este clar că în Tradiţia ortodoxă nu există pace fără dreptate; de
asemenea, că pacea urmează unei dăruiri necondiţionate a milei şi dragostei,
chiar în cazul implicării suferinţei şi morţii inocente. Astfel, o atare ofrandă,
suferinţă şi moarte conduc la rândul lor către reconciliere, înviere şi viaţă eterfebruarie, 2010
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nă. Aşa cum crucea precede învierea sau cum învierea urmează crucii, tot astfel dreptatea ofrandei şi suferinţei necondiţionate îi precede stabilirea reală a
păcii sau stabilirea reală a păcii urmează ofranda sau sacrificiul necondiţionat”28.
Patriarhul ecumenic Dimitrios spune că: „Există dezordine şi teatre de
război, deoarece noi căutăm pacea independent de presupoziţiile ei: iubirea,
adevărul, libertatea şi dreptatea; aceste condiţii sunt atât de esenţiale păcii
încât acolo unde ele există, pacea adevărată urmează de la sine. Pentru ca
pacea să poată veni pe pământ, noi, locuitorii pământului, trebuie să învăţăm
dreptatea”29.
Paul Tarazi oferă temeiurile biblice ale adevărului conform căruia
„numai Dumnezeu este cel care stabileşte pacea” (Shalom) (Isaia 26,12)30. În
orizontul scrierilor profetice ale Vechiului Testament există o corespondenţă
evidentă între pace (Shalom), pe de-o parte, şi judecata echitabilă {Mishpat),
dreptate (Sedaqah) şi adevăr (Emet), pe de altă parte. În acest paralelism total,
„pacea {Shalom) e cea care depinde de judecata echitabilă {Mishpat), şi nu
viceversa. Astfel, efectul dreptăţii va fi pacea, iar rezultatul dreptăţii – liniştea
şi încrederea pentru totdeauna (Isaia 32, 17). Regelui pământesc i se oferă
Pacea de Sus, dar i se pretinde dreptatea. Pacea este garantată de învierea lui
Iisus, care este actul eshatologic divin prin excelenţă31.
În Memorandumul episcopilor ortodocşi sârbi privind situaţia regiunii
Kosovo se dezvăluie tocmai încălcarea flagrantă a echităţii şi a dreptăţii – în
dauna populaţiei creştine ortodoxe, care este în continuare prigonită şi pregătită pentru anihilarea deplină.
Kosovo (literal: „Câmpia mierlei”) este leagănul civilizaţiei sârbeşti:
Ierusalimul sârbilor. „Kosovo este pentru poporul sârb ceea ce este
Ierusalimul pentru poporul evreu. Ca şi Ierusalimul, Kosovo nu reprezintă
numai geografie şi demografie. Este o problemă de identitate: naţională, spirituală, creştină, culturală, umană pentru creştinii ortodocşi legaţi de
Dumnezeu-Omul”32.
Biserica Ortodoxă Sârbă a criticat radical aroganţa preşedintelui sârb
Miloşevici, precum şi abuzurile oamenilor politici internaţionali, care decid
configuraţii politice fără să ţină cont de istorie, de identităţi spirituale, culturale sau naţionale, strivind totul prin ameninţarea unei presiuni externe din ce
în ce mai agresivă. Memorandum-ul din 1992 respinge acuzaţiile internaţionale privind compromisul Bisericii cu autorităţile statale comuniste şi reafirmă realitatea Ierusalimului sârbesc: „Biserica ortodoxă sârbească şi poporul
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sârb nu au fost niciodată nici partizanii comunismului, nici ai oricărei alte
ideologii totalitare. Biserica sârbească îşi marchează deschis distanţele faţă de
puterea actuală şi diriguitorii ei. Vom aminti tuturor celor ce sunt la putere, în
special în Serbia, că niciun post nu este mai important decât destinul şi libertatea poporului în ansamblu şi viitorul copiilor noştri. Amintim, în aceeaşi
măsură tuturor autorităţilor aflate la putere în Serbia, în Europa şi în lume, să
respecte drepturile şi responsabilităţile tuturor celor care trăiesc în Kosovo şi
în Metochia. Cerem ca nicio soluţie să nu fie impusă sub presiune exterioară,
ci să fie adusă o susţinere veritabilă ordinii democratice, umană şi justă, de
natură să protejeze pe toţi oamenii şi pe toate popoarele din această regiune,
ce reprezintă pentru poporul sârb, conform raţiunii semnificaţiei spirituale,
naţionale şi culturale, ceea ce este Ierusalimul pentru evrei”33.
În condiţiile agresiunii musulmane a albanezilor, mulţi sârbi au recurs,
în disperare de cauză, la islamizarea „de formă”: acest compromis îngrozitor
al apostaziei a făcut să se vorbească de „cripto-sârbi”34.
După incendierea de către albanezi a clădirilor Patriarhiei din Peci, 21
de preoţi şi călugări au semnat un „Apel pentru apărarea populaţiei sârbeşti şi
a locurilor sfinte din Kosovo şi Metochia”. În studiul „Noua Golgotă sârbească” se arată că ancheta ziarului Washington Post a descoperit faptul că CIA şi
NATO au colaborat cu UCK-ul albanez (miliţiile musulmane albaneze) încă
din aprilie 194835.
Biserica Ortodoxă Sârbă a condamnat şi violenţele armatei şi populaţiei iugoslave din 1999, care au dus la expulzarea a sute de mii de albanezi. În
aceste condiţii, mănăstirea Visoki Deciani a adăpostit 200 de femei şi copii
albanezi, distribuind ajutoare umanitare în toată regiunea Deciani36.
Atacul sârbesc nu a făcut decât să sporească ura musulmanilor.
Complicitatea forţelor internaţionale KFOR cu musulmanii a condus la distrugerea prin explozii şi incendierea a 112 sanctuare ale Ortodoxiei. Albumul
color al tuturor acestor profanări, precum şi a barbariei musulmane moderne,
poartă numele „Kosovo-ul răstignit”. Au ajuns de notorietate cuvintele episcopului sârb Artemie, care a afirmat: „Chiar şi bisericile care au supravieţuit
de-a lungul celor 500 de ani de jug turcesc nu au mai putut supravieţui celor
18 luni de pace internaţională37.
Operaţiunea Bisericii, din anul 2002, sub titlul: „Să ne restaurăm
Sanctuarele prin rugăciune”, a avut parte de noi provocări teroriste musulmane.
Pacea impusă de NATO este şi rămâne discutabilă în acest context.
februarie, 2010
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Pacea creştină este Pacea care vine de sus. Expresia „Pacea care vine
de sus” arată că adevărata pace este, în profunzimile ei, un har pe care oamenii îl primesc de la Dumnezeu, fiind uniţi cu El şi în El în convertirea totală a
inimii şi îndeplinirea poruncilor Sale. Această pace interioară şi spirituală precede orice altă formă de pace reală şi durabilă.
Unul dintre primele texte ale Vechiului Testament unde se pune problema păcii este, în Cartea Numerilor (6, 26), un cuvânt al lui Dumnezeu către
Moise, indicându-i cum să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel: „Domnul să-Şi
dea harul Său şi să-ţi aducă pacea!” De aici, rezultă că pacea este un dar şi că
ea vine în primul rând de la Dumnezeu. Numeroase pasaje ale Noului
Testament ne confirmă acest lucru. Arătându-Se discipolilor Săi, Hristos
înviat zice: „Pacea vouă”. La fel, preotul ortodox, în momentele cele mai
importante ale rugăciunii, se adresează credincioşilor, zicând: „Pace vouă”.
Simbolistica sărutului păcii între slujitori (dar nu numai Liturghiile apusene
păstrează această tradiţie şi pentru credincioşi) arată că doar în sensul păcii şi
iubirii reciproce este posibil să mărturisim credinţa comună, şi să ne apropiem
„fără nevrednicie şi judecată” de taina comuniunii trupului dat şi de sângele
răspândit pentru toţi de către Hristos. O taină a păcii, aşa cum subliniază
Sfântul loan Gură de Aur.
Sfântul Apostol Pavel îşi începe epistolele: „Har vouă şi pace de la
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos” (Rom. 1, 7:.cf.
I Cor. 1, 3; Ef. 1, 2; I Tes. 1, 2; 1 Tim. 1,2; 2 Tim. 1, 2; Tit. 1, 4; Filip. 1,3;
Filim. 3). Acelaşi Apostol mai zice: „ Iar Domnul Păcii însuşi să vă dea vouă
pacea ...” (2 Tes. 3, 16). Şi Sfântul loan adaugă: „Har, milă, pace fie cu voi,
de la Dumnezeu-Tatăl ..., în adevăr şi iubire” (2 loan 3).
Ca dar de le Dumnezeu, harul este o energie divină, o calitate divină
activă care străluceşte şi se comunică. Cartea Judecătorilor spune că
Dumnezeu I S-a arătat lui Ghedeon ca „pace” şi că Ghedeon I-a ridicat un
altar Domnului, pe care l-a numit: „Domnul este pacea” (Jud. 6, 23-24).
Profetul Miheia spune mai precis: „El însuşi va fi pacea” (Mih. 5, 4). Pavel,
Apostolul Neamurilor, îl numeşte pe Dumnezeu: „Dumnezeul păcii” (1 Cor.
14, 33; 2 Col. 13, 11; 1 Tes. 5, 23; Evr. 13, 20).
Această pace de sus, ce vine de la Tatăl, a fost comunicată la origine
nu doar omului, ci tuturor fiinţelor create de Dumnezeu. Pacea are o dimensiune cosmologică. Sfinţii Părinţi, în unanimitate, descriu starea paradisiacă
fiind o stare în care omul trăieşte în pace cu Dumnezeu, cu el însuşi, cu aproapele şi cu celelalte creaturi.

232

www.rft.forter.ro

Violenţa, războiul „drept” şi pacea lui Hristos

Această pace ia sfârşit prin păcatul strămoşesc: ieşind din comuniunea
cu Dumnezeu, în mod voluntar, Protopărinţii se privează de harul pe care l-au
primit de la El, şi, drept consecinţă, de pacea care era una dintre formele acestei garanţii.
După Sfinţii Părinţi, păcatul primului om a constat în dorinţa acestuia
de a se auto-îndumnezei, în tentaţia de a deveni Dumnezeu prin el însuşi, în
afara lui Dumnezeu şi fără Dumnezeu, după ce fusese chemat să se împărtăşească de viaţa dumnezeiască în Dumnezeu şi prin harul Său, prin iubire şi
împlinire liberă a Voinţei Sale.
Adam a substituit iubirea lui Dumnezeu cu iubirea de sine.
Această iubire, egoistă şi nihilistă, pe care Părinţii greci, ca Evagrie
Ponticul38, Teodor al Edesei39 şi Sfântul Ioan Damaschinul40 o califică
drept „demnă de ură universală”, introduce în lume o veritabilă stare de
război. Omul devine totodată duşman al lui Dumnezeu, al lui însuşi, al
aproapelui său şi al altor făpturi ale creaţiei, această stare manifestându-se sub diversele forme ale opoziţiei şi diviziunii.
De la opoziţia fundamentală care se stabileşte între om şi Dumnezeu
decurge faptul că omul se găseşte divizat în el însuşi, facultăţile sale, care erau
înainte dictate de Dumnezeu şi unite cu El, cunoscând astfel dizarmonia,
dezordinea, agitaţia şi opoziţia.
De la separarea de Dumnezeu decurge şi opoziţia oamenilor între ei,
pentru că nu se mai iau în considerare după unitatea în Dumnezeu. Polaritatea
sexuală originară, care îşi găsea armonia în complementaritate, devine diviziune şi opoziţie între sexe.
Iubirea egoistă de sine, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este la
originea „diviziunii care domneşte în prezent în natură”41, ea este cea care ne-a
îndepărtat în mod înşelător de Dumnezeu şi de ceilalţi42, ea este cea care „a
abrutizat natura [noastră] şi a divizat esenţial unica umanitate în părţi numeroase şi antagoniste şi, în mod natural, distrugătoare”43. Din această patimă de
căpătâi, afirmă Sfinţii Părinţi, se trag toate rivalităţile: invidia, gelozia, vrajba, duşmănia, lupta, nesociabilitatea44, injustiţia, exploatarea celuilalt45, crimele46, şi, cum subliniază Clement al Alexandriei, războaiele47.
Alături de iubirea de sine, Sfântul Maxim plasează alte două patimi, pe
care le consideră la fel de grave şi surse ale tuturor celorlalte: ignoranţa şi tirania48.
Ignoranţa apare, ca sursă a diviziunilor, drept o excelentă aliată a iubirii de sine, care este pentru om ignorarea lui Dumnezeu, a lui însuşi (adică a
februarie, 2010
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naturii şi a vocaţiei sale spirituale) şi a aproapelui său, în realitatea spirituală
a chipului lui Dumnezeu şi a fiului lui Dumnezeu, prin filiaţie divină.
În ceea ce priveşte tirania, pe care Sfântul Grigorie de Nazianz o
numeşte „iubirea de putere” (Philarhia)49, şi Sfântul Isaac Sirul „iubirea de a
porunci”50, nu este doar pasiunea celor care posedă puterea şi o folosesc în
mod despotic, nicio pervesiune a autorităţii celor cărora le-a fost dată51; ea este
o patimă fundamentală care locuieşte în omul decăzut şi pe care acesta o
manifestă sau tinde să o manifeste în toate relaţiile cu ceilalţi, la orice nivel
sau în toate domeniile în care se situează (conjugal, familial, profesional sau
social), traducându-se printr-o tendinţă de a dirija, guverna sau domina pe
aproapele, de a avea autoritate asupra lui sau de a-l supune voinţei sale.
Istoria Israelului, aşa cum ne-o relatează Vechiul Testament, ne apare
ca o continuă alternare a războaielor şi a păcii precare, Dumnezeu stabilind cu
poporul Său o alianţă pe care acesta n-o păstrează pentru mult timp. Profeţii
deplâng mizeria umanităţii, încercând în permanenţă să raporteze omenirea la
Dumnezeu. Dar oamenii nu se arată doar infideli: ei se găsesc complet mutilaţi în urma păcatului strămoşesc. Profeţii, constată Sfinţii Părinţi ai Bisericii,
eşuează cu toţii atunci când vor să scoată omenirea din starea sa păcătoasă
înrobitoare, şi Îl cheamă pe Dumnezeu, singurul care poate s-o vindece de
boala gravă de care suferă52.
Astfel, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru a elimina bariera pe
care păcatul a stabilit-o între oameni şi Dumnezeu. În acelaşi timp, Dumnezeu
şi om, Cuvântul întrupat a reunit în persoana Sa umanitatea cu Dumnezeu. El
suprimă, prin puterea Sa divină, în natura umană pe care Şi-a asumat-o, deviaţiile pe care aceasta le-a cunoscut în urma păcatului strămoşesc, şi o restabileşte în starea sa originară; El elimină puterea diavolului, a păcatului şi a morţii, biruind toate tentaţiile şi slăbiciunile, prin moartea Sa; iar prin înviere, El
ne repune în posesia vieţii care vine de la Dumnezeu. Învierea şi toată iconomia salvatoare a Cuvântului întrupat sunt considerate de către Sfinţii Părinţi,
în urma Sfântului Apostol Pavel, ca o operă de pacificare, în sensul cel mai
înalt al cuvântului. De fapt, Hristos, prin Botezul Său, lupta Sa victorioasă
împotriva ispitirilor, prin suferinţele şi patimile Sale, prin moartea Sa pe
Cruce şi prin Învierea Sa, ne-a împăcat cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu
semenii noştri. Sfântul Pavel scrie în epistola sa către Efeseni (2, 13-14):
„Acum însă, fiind în Hristos lisus, voi, care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din
cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii”.
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Aşadar, pacea, precum toate darurile divine la care Dumnezeu ne cheamă să participăm, nu poate fi dobândită decât cu preţul unui efort constant,
prin care noi ne străduim să ne conformăm lui Dumnezeu în practica preceptelor Sale, ceea ce îl face pe Psalmist să afirme: „Mare este pacea celor ce
iubesc Legea Ta” (Ps. 118, 165). La rândul său, Apostolul Pavel spune: „...
pace oricui face binele” (Rom. 2, 10).
Acest efort, această neîntreruptă asceză, care constă în împlinirea
poruncilor dumnezeieşti, ia forma unei lupte împotriva patimilor, destinată
efectiv să „omoare” vechiul om, şi în mod corelativ să trăiască după virtuţile
ce îl caracterizează pe omul cel nou în Hristos. Prin acest nou etos, omul se
face, personal şi liber, imitatorul lui Hristos, murind cu El pentru a învia şi a
trăi din nou, cu El.
Omul nu cunoaşte pacea, ne învaţă Sfinţii Părinţi, decât dacă prin propriul său efort colaborează cu harul şi elimină din el toate patimile care locuiesc în natura sa decăzută. El trebuie, pentru a obţine pacea, să fi învins în primul rând patimile, care sunt în mod particular generatoare de opoziţie şi divizare, toate formele de agresivitate dirijate împotriva aproapelui, vanitatea,
orgoliul, tirania.
Dar pentru că patimile sunt legate între ele, omul nu poate cu adevărat
să găsească pacea dacă nu le-a învins pe toate.
Pentru a cuceri această pace şi toate bunurile care o însoţesc, omul trebuie să investească în efort toată agresivitatea sa, în loc de a o folosi împotriva aproapelui. Tocmai această luptă interioară, spirituală, invizibilă, împotriva puterilor demonice, tentaţiilor, patimilor, constituie ceea ce Apostolul
Pavel numeşte „lupta bună” (1 Tit. 1, 18; 6, 12; 2 Tit. 4, 7). Această violenţă
este recomandată de Hristos, când ne învaţă: „... împărăţia cerurilor se ia prin
străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mat. 11, 12).
Pacea este strâns legată de posesia virtuţilor. Ea este cert legată, mai
întâi, de virtuţile care sunt opuse patimilor ce stârnesc diviziunea şi opoziţia:
detaşarea de bunurile materiale, de plăceri şi, mai presus de orice, smerenia53
şi mila54, şi, printre formele diverse ale milei, iubirea de duşmani, atât de greu
de atins. Dar, în realitate, datorită faptului că toate virtuţile sunt legate între
ele, pacea nu poate fi complet obţinută decât dacă ele sunt toate prezente.
Astfel, Sfântul Nicolae Cabasila scrie: „De vreme ce cuvântul dreptate, în
Evanghelie, nu înseamnă doar reparaţia echitabilă, ci toate felurile virtuţii, tot
aşa termenul de pace este ceva universal: este fructul tuturor virtuţilor, dar şi
al înţelepciunii spirituale. Pentru că acela care este lipsit de orice virtute nu ar
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putea avea o pace perfectă; însă cel care vrea să aibe această pace, trebuie să
o fi atins trecând prin toate virtuţile”55.
În planul individual, pacea percepută de înţelepciunile acestei lumi
este o stare mai mult sau mai puţin profundă şi mai mult sau mai puţin stabilă în calmul său interior, adesea fondată pe simpla inactivitate a facultăţilor,
care este un fel de somn sau chiar un fel de moarte psihologică; o astfel de
stare nu mărturiseşte o schimbare de ordin spiritual, lăsând să subziste în
adâncul inimii patimile opuse adevăratei păci. În planul colectiv, pacea concepută de lume este o pace care administrează relaţiile între oameni într-un
mod pur exterior, căutând să se stabilească după mijloace exclusiv umane;
mai degrabă decât o pace, este absenţa neliniştilor exterioare. În plan politic,
istoria ne permite să constatăm câte păci de acest gen au fost sau nu false, fondate pe dominaţia unei puteri asupra alteia, pe înţelegerea mai multor state în
detrimentul altuia sau sub acţiunea de intimidare, adică sub frică sau compromisuri politice, unde interesele reciproce, adesea sordide, sunt în joc. Orice
pace stabilită în aceste condiţii nu poate fi decât instabilă şi înşelătoare, pentru că rămâne fondată pe patimi şi neputinţe umane, adesea aceleaşi care sunt
la originea rivalităţilor şi războaielor. Această pace, dar şi cele care sunt fondate pe falsele înţelepciuni ale acestei lumi sau pe indiferenţa spirituală faţă
de sine şi de ceilalţi, sunt respinse de Hristos, când zice: „Să nu credeţi că am
venit să aduc pacea pe pământ” (Mat. 5, 34).
O autentică pace între oameni, în orice domeniu, nu poate decurge sau
izvorî decât din pacea spirituală a Evangheliei, care cheamă fiecare persoană
s-o dobândească, şi ea presupune renunţarea din partea fiecăruia la toate patimile care îl ataşează de el însuşi şi îl separă de Dumnezeu şi de aproapele nostru. La realizarea acestei păci ne invită Hristos, când spune: „Fericiţi făcătorii
de pace, că aceia Fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mat. 5,9).
Lumea de astăzi, factorii de răspundere şi „marii” actori politici şi
militari internaţionali trebuie să fie conştienţi că, pentru a găsi pacea între noi,
trebuie mai întâi s-o găsim în noi înşine, iar pentru a o afla în noi, trebuie s-o
descoperim în şi prin Dumnezeu.
O dată ce am intrat în posesia ei, vom putea, prin milostenie şi iubire,
să strălucim în pace, ca în orice virtute, şi s-o comunicăm altora. După ce am
devenit proprii noştri pacifişti, putem fi pacifiştii celor care ne înconjoară.
Spiritualitatea ortodoxă este comuniunea cu Unul Dumnezeu în Trei
Persoane. Iubirea treimică este sursa, exemplul şi modelul oricărei păci şi oricărei comuniuni umane. Spiritualitatea ortodoxă ne cheamă la o luptă spiri-
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tuală: lupta, în sinergia tainică a harului divin şi a voinţei umane care se deschide spre ea; – lupta împotriva impulsurilor egoiste, împotriva „patimilor” ce
distrug pacea interioară şi pacea în lume. Prin Oamenii deveniţi, printr-o
lungă şi asiduă asceză, fiinţe ale păcii şi ale împăcării, pacea primită de la
Dumnezeu poate să strălucească în lume. „Dobândeşte pacea şi mii de oameni
în jurul tău o vor primi”, ne învaţă Sfântul Serafim de Sarov, un mare părinte
spiritual al secolului XIX. Dacă fiecare dintre noi ar încerca să dobândească
această pace interioară, lumea întreagă, printr-o contaminare binefăcătoare, ar
cunoaşte „pacea care vine de sus”.
Prin urmare, convertindu-ne noi înşine la voinţa lui Dumnezeu şi purificându-ne pentru a fi vrednici să primim harul Său, vom putea găsi în
Dumnezeu unitatea şi pacea la care aspirăm, şi să îndeplinim poruncile lui
Hristos: „... trăiţi în pace unii cu alţii” (Marcu 9, 50).
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onducerea cu succes a forţelor în lupta modernă solicită
comandanţilor şi statelor majore – între altele – o mare
capacitate organizatorică şi de adaptare la condiţiile concrete ale situaţiei. Aceasta din urmă se bazează pe o activitate de concepţie şi, totodată, de execuţie, deosebit de complexe, în care latura informaţională
capătă o importanţă majoră.

C

Conceptul ISTAR
Ca un răspuns la necesitatea digitalizării câmpului de luptă, teoreticienii militari au impus în gândirea şi practica militară conceptul
ISTAR, prin care se urmăreşte realizarea monitorizării (vizualizării)
continue a câmpului de luptă, în vederea asigurării informaţiilor necesare comandanţilor şi statelor majore pentru luarea deciziilor şi înde*Locţiitorul şefului Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor Terestre.
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plinirea misiunilor primite.
Utilizarea informaţiilor la nivelul tuturor categoriilor de forţe în
timp real presupune asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii
arhitecturii sistemelor de informaţii/cercetare ale acestora, care trebuie să fie în consens operaţional cu ultimele concepte în domeniu ale
Alianţei Nord-Atlantice.
Astfel, dacă la nivelul structurilor de analiză şi coordonare s-a
implementat conceptul AS1C (AH Sources Information Cell – Celulă
pentru informaţii din toate sursele), la nivelul structurilor combatante
se doreşte implementarea conceptului ISTAR.
Conceptul ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance) este definit ca ansamblul activităţilor
de: descoperire, prelucrare şi difuzare oportună, precisă şi sigură a
datelor şi informaţiilor, care sprijină planificarea şi conducerea operaţiilor, procesul de management al ţintelor şi permite comandanţilor
îndeplinirea misiunilor încredinţate. Prin urmare, este o capabilitate a
comenzii care asigură „vizualizarea“ operaţiilor comune (Common
Operaţional Picture) şi „vizualizarea“ ameninţărilor (SA - Situational
Awareness) de către comandanţi şi state majore la toate nivelurile de
comandă. Sistemul ISTAR, atunci când este combinat cu un sistem eficient C4I, este cunoscut ca C4ISTAR şi reprezintă punerea în practică
a conceptului cercetare/descoperire, în timp ce, la nivelul grupărilor de
forţe, se foloseşte termenul ISR (Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance).
Conceptul ISTAR implică, aşadar, informaţii, supraveghere,
identificare - selectare ţinte, cercetare. Totodată, presupune culegerea,
procesarea şi distribuirea coordonată, periodică, precisă, oportună şi
sigură a datelor şi informaţiilor, în scopul sprijinirii planificării şi conducerii operaţiilor militare, lovirii ţintelor şi evaluării efectelor la ţintă,
în vederea sprijinirii comandantului în atingerea obiectivelor operaţionale.
În esenţă, ISTAR derivă din funcţionarea cumulativă a sistemelor de supraveghere, cercetare, identificare şi selectare a ţintelor şi a
procesului informaţional, prin intermediul unei metodologii de coor246
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donare centralizată. În concluzie, sistemul ISTAR este structura de
execuţie care înglobează toate capabilităţile de culegere a datelor şi
informaţiilor din câmpul tactic, dispunând totodată şi de capacitatea de
procesare a acestora.
Sistemul ISTAR, furnizând informaţii cât mai complete despre
inamic, facilitează cunoaşterea scopurilor, capabilităţilor, intenţiilor,
strategiilor şi obiectivelor tactice, a metodelor de operare, a punctelor
vulnerabile şi a moralului acestuia.
Principiile ISTAR derivă, la modul esenţial, din însăşi principiile specifice activităţii de informaţii propriu-zise, respectiv coordonarea
centralizată, oportunitatea, acurateţea, precum şi schimbul de informaţii şi economia de efort. Principalele sale capabilităţi funcţionale sunt:
sensibilitatea, acoperirea continuă, robusteţea, flexibilitatea.
ISTAR furnizează comandantului informaţii prelucrate de la
începutul procesului de luare a deciziei, până la întocmirea planului de
operaţii şi conducerea operaţiilor; practic, instituindu-se într-o capabilitate a conducerii care contribuie atât la redactarea imaginii întrunite
a câmpului de luptă şi vizualizarea situaţiei informaţionale operative –
Situaţional Awareness – pentru comandant, statul major şi toţi ceilalţi
utilizatori, la toate nivelurile de comandă, cât şi la informarea asupra
manevrelor executate de sistemele de lovire.
Componentele caracteristice ISTAR-ului sunt:
a) asigurarea cu date (Intelligence), care reprezintă procesul de
informare cu privire la naţiunile străine, forţele şi elementele ostile sau
potenţial ostile ori zonele actuale sau potenţiale de desfăşurare a operaţiilor. De asemenea, furnizează şi informaţiile care conduc la o mai
bună înţelegere a influenţei terenului, condiţiilor meteo, activităţilor,
capabilităţilor, doctrinei şi intenţiilor adversarului sau potenţialului
adversar, precum şi orice alte informaţii asigurate prin mijloace terestre sau aerospaţiale care să permită comandantului să înţeleagă ameninţările şi să preia iniţiativa pe câmpul de luptă prin optimizarea capabilităţilor trupelor proprii;
b) observarea (Surveillance) constă în observarea sistematică a
spaţiului aerian, a suprafeţei sau profunzimii zonelor, a personalului şi
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tehnicii prin metode vizuale, acustice, electronice, fotografice sau
altele;
c) descoperirea şi determinarea ţintelor (Target Acquisition)
constă în detectarea, identificarea şi localizarea ţintelor, suficient de
detaliat, pentru a permite angajarea efectivă de către sistemele de
armament în lovirea acestora;
d) cercetarea (Reconnaissance) este definită ca misiunea destinată obţinerii prin observare vizuală sau prin alte metode de detecţie a
informaţiilor despre activităţile şi resursele unui inamic ori potenţial
inamic sau de a asigura datele meteorologice, hidrografice ori caracteristicile geografice ale unei anumite zone.
În cadrul ISTAR lucrul în comun al sistemelor componente se
face sub forma „sistemului de sisteme“. Aceasta necesită ca mijloacele să fie folosite mai curând ca o singură entitate decât ca o serie de mai
multe elemente individuale interconectate. Acest sistem furnizează
totodată un ansamblu de mijloace pentru fiecare nivel de conducere şi
asigură interacţiunea esenţială între acestea. În cadrul sistemului este
imperios necesară existenţa unui operator care trebuie să fie elementul
principal pentru fiecare nivel de comandă. Aceştia, împreună cu alte
elemente precum vehiculele aeriene fără pilot (UAV-Unmanned Aerial
Vehicles), războiul electronic (EW-Electronic Warfare) şi echipele speciale de interogare (HUMINT- human intelligence) reprezintă elementele constitutive ale acestui sistem.
Procesul ISTAR gravitează în jurul a patru elemente ale ciclului
de informaţii: determinarea, colectarea, procesarea şi transmiterea.
Până în prezent, ciclul a fost concentrat pe determinarea informaţiilor
necesare, colectarea acelor informaţii şi procesarea lor ulterioară, în
scopul obţinerii datelor de cercetare.
Sursele de cercetare sunt acele mijloace sau sisteme folosite
pentru observarea, detectarea şi înregistrarea sau transmiterea informaţiilor referitoare la anumite condiţii, situaţii şi evenimente. Principalele
tipuri de surse de cercetare utilizate în cadrul procesului de descoperire şi determinare a ţintelor sunt următoarele:
a) cercetarea prin semnale (SIGINT – Signals Intelligence);
248
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b) cercetarea prin imagini (ÎMINT – Imagery Intelligence);
c) spionajul (HUMINT – Human Intelligence).
SIGINT înglobează sistemele care detectează şi localizează ţintele pe baza semnalelor provenite de la diferite surse (radio, radar, baliză etc.). Sistemele SIGINT proprii cercetează şi interceptează semnalele electronice şi pe baza caracteristicilor acestor semnale sau a mesajelor interceptate identifică ţinta.
IMINT este compusă din sistemele care detectează şi localizează ţintele pe baza imaginilor captate de senzorii de detectare pe bază
de fotografii, imagini TV, infraroşu şi radare de detectare a mişcării.
Aceşti senzori pot cerceta zone care nu pot fi observate de la sol şi
oferă date precise privind poziţia ţintei.
HUMINT se referă la informaţiile obţinute prin discuţii cu
populaţia şi autorităţile civile din zonă şi sunt obţinute de echipele speciale de interogare care se regăsesc de obicei la nivel brigadă şi mai
sus.
Cât priveşte artileria terestră, subsistemului de asigurare date –
ca parte a ISTAR – i se acordă importanţa cuvenită deoarece, în absenţa unor date precise despre ţinte, calităţile sistemelor de lovire nu pot
fi valorificate şi, implicit, nu poate fi asigurat sprijinul prin foc al forţelor luptătoare.

Rolul şi misiunile
subsistemului de asigurare date
pentru artileria terestră
Dată fiind importanţa pe care o reprezintă informaţia despre realitatea câmpului de luptă pentru conducerea acţiunilor militare, înţelegerea exactă a situaţiei şi anticiparea cursurilor de acţiune viitoare, fiecare armată a încercat, în decursul timpului, să-şi perfecţioneze mijloacele şi metodele de colectare, procesare şi utilizare de date despre câmpul de luptă şi despre inamic. Acest lucru a determinat creşterea rolului subsistemului de asigurare cu date.
În ceea ce priveşte artileria, acest rol nu îi conferă totuşi subsisfebruarie, 2010
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temului de asigurare date un statut individual şi izolat în cadrul întregului ansamblu, ci îl integrează alături de celelalte subsisteme ale artileriei. În schimb, pentru realizarea unităţii de acţiune a artileriei în
câmpul tactic, după subsistemul logistic, subsistemul de asigurare cu
date constituie punctul de plecare în pregătirea oricărei operaţii. De
asemenea, subsistemul de asigurare date, prin structura sa, are un rol
deosebit de important în realizarea coeziunii şi unităţii informaţionale,
reprezentând un adevărat liant pentru eşaloane.
Artileria terestră execută o gamă diversificată de sarcini specifice şi implicite, contribuind în mod oportun şi eficient la realizarea concepţiei comandanţilor grupărilor de forţe. Toate operaţiile se desfăşoară însă cu respectarea Regulilor de Angajare (ROE – Rules of
Engagement), care determină modul de întrebuinţare a sistemului artileriei terestre. Pentru obţinerea succesului în faţa inamicului, o grupare de forţe trebuie să îndeplinească trei funcţii principale: descoperirea;
fixarea; lovirea (angajarea) sa.
Descoperirea inamicului este o funcţie de bază care se realizează pe tot parcursul operaţiei şi presupune localizarea, identificarea şi
evaluarea potenţialului inamic.
Aceste funcţii diferă de la o armată la alta, dar, în cadrul armatelor statelor membre NATO, ele au, în general, acelaşi conţinut.
Astfel, putem discuta de un adevărat ciclu de asigurare cu date prin
care o parte din informaţiile brute sunt obţinute, grupate, transformate
şi puse la dispoziţia diferitelor eşaloane. Acest ciclu presupune ineluctabil următoarele activităţi: orientarea cercetării, exploatarea datelor de
cercetare şi difuzarea informaţiilor.
Orientarea constă în determinarea nevoilor de cercetare, stabilirea unui plan de realizare a cercetării, trimiterea nevoilor şi a ordinelor
de cercetare către eşaloanele vizate din cadrul subsistemului de asigurare date şi controlul permanent al activităţii acestora.
Cercetarea constă în executarea ordinelor de cercetare primite
de la eşaloanele superioare de către elementele componente ale subsistemului de asigurare date şi transmiterea datelor obţinute către elementele specializate în exploatarea acestora, pentru elaborarea informaţiei.
250
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Exploatarea datelor de cercetare reprezintă activitatea de transformare a datelor de cercetare în informaţii, prin clasificarea acestora,
evaluarea, analiza, sinteza şi interpretarea lor.
Difuzarea/Diseminarea informaţiilor constă în transmiterea
acestora în timp util sub forma cerută, prin orice mijloc specific, tuturor eşaloanelor interesate.
Toate aceste activităţi, concretizate în localizarea şi identificarea
inamicului, sunt esenţiale pentru a asigura fixarea şi angajarea ulterioară a acestuia cu succes. Modul cum artileria participă la realizarea
acestei importante funcţii este prezentat sintetic în tabelul următor:
Scop
- obţinerea
de informaţii
şi date
necesare
pentru localizarea,
selectarea,
(identificarea), determinarea,
comunicarea
şi urmărirea
ţintelor la
inamic;
- stabilirea
posibilităţilor şi intenţiilor acestuia.
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Metodele
utilizate de
artilerie

Forţe şi
mijloace
participante

- procesul
de pregătire
informativă
a câmpului
de luptă
integrat;
- procesul
de asigurare
cu date asupra ţintelor;
- procesul
de luare a
deciziilor.

- observatorii
înaintaţi;
- cercetaşii observatori;
- staţiile de cercetare prin sunet;
- aparatură optică
cu posibilităţi de
vedere în condiţii
de vizibilitate
redusă;
- staţiile de recunoaştere şi de
supraveghere;
- avioanele de
cercetare fără
pilot;
- alte surse*.

Observaţii
(*) Alte
surse
includ:
- sateliţii cu
destinaţie
militară şi
civilă;
- subunităţile de cercetare;
- forţele
speciale;
- serviciile şi
compartimentele de
informaţii;
- Forţele
Aeriene;
- Forţele
Navale;
- sprijinul
naţiuniigazdă etc.
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Asigurarea cu date se realizează într-un cadru unitar care necesită o planificare judicioasă. Această planificare presupune parcurgerea
unui proces complet şi coerent ce constă în principal în:
a) direcţionarea şi organizarea cercetării – prin planul de asigurare cu date care însumează nevoile de cercetare;
b) orientarea cercetării – constă în realizarea planului de cercetare şi a planului de întrebuinţare a mijloacelor de asigurare date, asigură repartiţia în timp şi spaţiu a misiunilor de asigurare cu date între
toate elementele subsistemului;
c) coordonarea cercetării - asigură transmiterea la elementele de
asigurare date şi stabileşte modul de acţiune al acestora în spaţiu şi
timp.
O altă parte a misiunilor subsistemului de asigurare date se concretizează în pregătirea informativă a câmpului de luptă. Printr-o analiză precisă a terenului, a condiţiilor meteo şi a capacităţilor adversarului, această activitate vizează elaborarea unui plan de acţiune în
domeniul asigurării cu date şi implicit a sprijinului operaţiilor, urmărindu-se următoarele:
a) determinarea capacităţilor, vulnerabilităţilor şi a modului probabil de acţiune al adversarului;
b) furnizarea unei baze de date pentru planificarea şi executarea
cercetării, precum şi pentru coordonarea sprijinului operaţiilor;
c ) sprijinirea procesului de decizie privind executarea manevrei
de forţe şi mijloace a trupelor proprii.
Îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor mai sus prezentate
presupune o eficientă relaţionare şi comunicare la toate eşaloanele.
Comandanţii unităţilor de artilerie terestră sunt responsabili
pentru dispunerea elementelor subsistemului de asigurare date, în concordanţă cu cerinţele Planului de Culegere a Informaţiilor (ICP –
Intelligence Collection Plan) şi cu Cerinţele privind Informaţiile
Critice necesare Comandantului (CCIR – Commander’s Critical
Information Requirements). Planul trebuie să ia în considerare dispunerea şi posibilităţile subsistemelor de informaţii, supraveghere, descoperire, determinare şi recunoaştere – IST AR, care nu aparţin siste252
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mului artileriei, utilizate pentru întocmirea ICP, la fel de bine ca şi
resursele comandate şi controlate la nivel superior. O planificare şi
anticipare minuţioasă a mijloacelor de asigurare cu date, coroborată cu
procesul de pregătire informativă a câmpului de luptă (IPB –
Intelligence Preparation of the Battlefield) asigură procurarea şi difuzarea rapidă a informaţiilor în vederea executării eficiente a sprijinului
prin foc al operaţiilor. Sistemul C4I (Comandă, Control, Comunicaţii,
Computere şi Informaţii) face posibile legăturile „senzor cu senzor“ şi
„senzor cu trăgător“, asigurând sprijinul prin foc oportun şi transmiterea datelor pentru planificarea acestuia, precum şi a ordinelor/comenzilor de angajare/lovire a ţintelor selectate.

Mijloacele STA ale artileriei
Principalele caracteristici ale artileriei terestre sunt posibilitatea
de a descoperi şi determina ţinte, prin intermediul mijloacelor sale
STA (Surveillance and Target Acquisition), în orice condiţii de stare a
vremii, pe o suprafaţă mare şi în adâncime, precum şi capacitatea de a
executa foc asupra lor din poziţii de tragere dispersate. Acest sistem
conţine următoarele patru elemente:
a) subsistemul de asigurare date STA (subsistem al sistemului
ISTAR);
b) subsistemul de conducere, comunicaţii şi informaţii (C2I);
c) subsistemul de lovire;
d) subsistemul logistic.
Subsistemul de asigurare date al artileriei terestre (STA –
Surveillance and Target Acquisition), ca parte integrantă a sistemului
ISTAR, reprezintă ansamblul forţelor şi mijloacelor specifice artileriei,
care oferă date şi informaţii iniţiale pentru sprijinul prin foc şi care
contribuie la cunoaşterea situaţiei inamicului şi la analiza acesteia în
cadrul statului major al marilor unităţi interarme.
Bătaia şi puterea de distrugere a artileriei terestre moderne,
combinată cu eficienţa subsistemelor de supraveghere, descoperire şi
determinare a ţintelor, de comandă şi control, de lovire, precum şi cu
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capacitatea de coordonare a altor sisteme de sprijin prin foc, permit ca
o putere de luptă zdrobitoare să fie pusă în aplicare în locurile şi la
momentele decisive. Astfel, artileria terestră poate fi utilizată cu succes în toate operaţiile luptei armate.
Subsistemului de asigurare date al artileriei i se acordă importanţa cuvenită deoarece, în absenţa unor date precise despre ţinte, calităţile sistemelor de lovire nu pot fi valorificate. Prin urmare, artileria
terestră, ca mijloc principal de sprijin prin foc, joacă un rol important
în câmpul de luptă, atât prin executarea nemijlocită a focului şi manevra de material, cât mai ales prin forţele şi mijloacele subsistemului de
asigurare date. Pe lângă faptul că execută o gamă diversificată de sarcini cu sistemele sale de armament, artilerie ghintuită, aruncătoare,
aruncătoare de proiectile reactive şi rachete, artileria integrează şi toate
mijloacele de comandă, control şi asigurare date disponibile, astfel
încât să contribuie, în mod oportun şi eficient, la înfăptuirea concepţiei
comandanţilor grupărilor de forţe.
Elemente componente ale STA folosite pentru misiunile de culegere a informaţiilor sunt întrebuinţate în funcţie de necesitatea descoperirii şi determinării ţintelor angajate de către artilerie. Pentru asigurarea datelor, artileria foloseşte sisteme terestre şi aeriene. Elementele
componente ale STA sunt:
a) observatori înaintaţi (FOs – Forward Observers);
b) sisteme radar şi de cercetare sunet pentru descoperirea şi
localizarea inamicului;
c) avioane fără pilot (UAV-Unmaned Aerial Vehicle) pentru
supravegherea inamicului, localizarea ţintelor şi evaluarea efectelor în
urma angajării acestora.
Toate aceste mijloace sunt integrate într-un „sistem de sisteme“,
care se completează reciproc, unele dintre ele acţionând atât pe timp de
zi cât şi pe timp de noapte şi în orice condiţii de stare a vremii.
Capabilităţile subsistemului de asigurare cu date al artileriei
terestre, prin modul cum sunt dotate şi întrebuinţate elementele componente ale acestuia, sunt asemănătoare pentru artileria statelor membre NATO, atât din punct de vedere tehnic, cât şi al forţelor componen254
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te.
Observatorii înaintaţi (FO-Forward Observers) reprezintă baza
obţinerii de informaţii de către artileria terestră. Ei sunt special antrenaţi şi echipaţi pentru misiune. Telemetrele cu laser oferă posibilitatea
măsurării precise a distanţei până la ţintă. Cu ajutorul unor locatoare
laser portabile sau dispuse pe vehicule uşoare (GNLLD ground/vehicular laser locator designator), observatorii înaintaţi pot determina distanţa, gismentul şi unghiul de teren al ţintei.
De asemenea, pot utiliza şi aparatură pe bază de radiaţie termică prin care pot descoperi şi identifica în condiţii de zi, noapte sau vizibilitate redusă ţinte din dispozitivul inamic.
Tot observatorii înaintaţi sunt cei care asigură observarea şi
corectarea focului artileriei proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile executării directe a tragerii de efect şi este necesară executarea
reglajului.
Radarele, în funcţie de destinaţie şi de posibilităţile lor tehnice,
sunt utilizate la diferite eşaloane şi se clasifică în:
a) radare ale cercetării prin radiolocaţie – folosite pentru descoperirea ţintelor terestre mobile, observarea tragerilor asupra acestora,
executarea reglajului şi pentru dirijarea elicopterelor şi forţelor proprii
care sunt echipate cu sisteme de identificare. Ele pot fi întrebuinţate
atât centralizat, de regulă în zona de operaţii a marilor unităţi interarme din primul eşalon, cât şi descentralizat, prin repartizare/alocare, în
condiţii bine stabilite anterior. Aceste radare acţionează, în medie, pe o
distanţă de până la 20 km;
b) radare pentru supraveghere – folosite pentru detectarea, localizarea, recunoaşterea şi urmărirea automată a ţintelor mobile aflate la
sol sau în apropiere (militari izolaţi, coloane, tancuri, diferite vehicule,
elicoptere), dar şi pentru corectarea tragerilor artileriei proprii. Ele sunt
întrebuinţate la nivelul grupării de forţe pentru supravegherea unei
zone restrânse, a căilor de comunicaţie sau a unor anumite zone/puncte (puncte obligatorii de trecere, capete de pod etc). Aceste radare
acţionează, în medie, pe o distanţă de până la 40 km, dar nu pot face
diferenţieri între elemente ale forţelor proprii şi cele inamice;
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c) radare pentru detectarea şi localizarea aruncătoarelor – folosite numai pentru detectarea şi localizarea aruncătoarelor, acţionează
până la maximum 20 km;
d) radare de contrabaterie – folosite pentru detectarea şi localizarea artileriei inamice, corectarea tragerilor artileriei proprii şi pentru
detectarea bruiajului inamic. Ele sunt întrebuinţate la nivelul batalioanelor pentru clasificarea şi localizarea tragerilor inamicului prin determinarea tipului de armament de artilerie care trage, coordonatelor
acestuia, orientarea de front şi dimensiunile subunităţilor de trageri
inamice, executarea reglajului tragerilor artileriei proprii – atunci când
nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea tragerii de efect – şi
pentru detectarea, analizarea elementelor inamice de bruiaj;
e) radare de observare a câmpului de luptă - sunt radare în general dispuse în mijloace aeriene (elicoptere) ce acţionează la o altitudine maximă de aproximativ 4.000 m cu posturi la sol dispuse la maximum 150 km de cele aeriene. Ele pot furniza date de cercetare, până la
100 km în adâncimea dispozitivului inamic, în folosul eşaloanelor
peste grupare de forţe.
Avioanele de cercetare fără pilot constituie unul dintre cele mai
moderne elemente de asigurare cu date pe care le are la dispoziţie artileria terestră. Ele sunt sisteme de recunoaştere fotografică care pot furniza informaţii atât în timp real cât şi diferit despre câmpul de luptă şi
despre inamic. Sunt întrebuinţate de regulă pentru confirmarea datelor
de cercetare obţinute din alte surse, furnizarea de informaţii privind
manevra şi situaţia pe câmpul de luptă, cât şi pentru obţinerea de informaţii precise despre diferite ţinte. De asemenea, ele pot fi folosite şi ca
sistem de legătură cu alte sisteme de arme. În medie, aceste elemente
ale subsistemului de asigurare cu date au o autonomie de aproximativ
400 km.
Prin urmare, putem spune că, în cadrul general de asigurare a
informaţiilor, STA constituie un element important atât pentru asigurarea cu date, cât şi pentru corectarea tragerilor artileriei proprii.
În concluzie, evoluţia şi dinamica acţiunilor pe câmpul de luptă
modern implică o adaptare rapidă şi continuă a sistemelor de achiziţie
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a ţintelor, procedurilor de lucru şi a forţelor şi mijloacelor specifice sistemelor de asigurare cu informaţii, fie cel general – ISTAR, fie cel specific artileriei terestre – STA. Indiferent de condiţiile în care se desfăşoară operaţiile/acţiunile militare, indiferent de tipul sursei de cercetare (prin semnale, imagini sau spionaj), comandantul grupării de forţe
trebuie să deţină toate datele necesare luării deciziei şi punerii ei în
aplicare.
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ste crucială, pentru asigurarea păcii la nivel mondial, deţinerea unei imagini de ansamblu a supravegherii terestre
care să fie completă, oportună şi corectă. După mulţi ani de explorare
a opţiunilor deţinute şi exploatare a capacităţii oferite de aeropurtatele
de supraveghere la sol, 15 din cei 26 de membri ai Organizaţiei
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au semnat memorandumul de
înţelegere asupra programului (PMoU), în septembrie 2009.
Pentru a face faţă ameninţărilor secolului XXI, forţele NATO
vor avea acum un sistem ce le oferă o imagine de ansamblu a situaţiei
terestre, pe o arie extinsă, în orice condiţii de vreme, 24 de ore din 24
– Sistemul de Supraveghere Terestră al Alianţei (NATO AGS), sistem
complex de radare, avioane de supraveghere şi sisteme de comunicaţii
complexe între ţările NATO, creat în sprijinul combaterii terorismului,
dar şi pentru interconectarea cu scutul antirachetă. Sistemul va fi un
element esenţial pentru Forţa de Răspuns NATO (NRF) şi pentru
Capabilităţile Bazate pe Reţele (NNEC). De asemenea, va asigura inte-

E
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roperabilitatea cu toate componentele naţionale şi NATO, totodată cu
grupurile de luptă ale UE. Printre capabilităţile principale NATO enumerăm sistemul aerian fără pilot (UAV) Global Hawk, cu rază lungă de
acţiune, de înaltă altitudine (HALE), cu experienţa acumulată din operaţiile curente, staţiile terestre din configuraţiile de transport pentru
aplicaţiile terestre şi maritime, capacitatea suportului operativ al misiunii (MOS) din cadrul bazei de operaţii principale (MOB).
Alegerea RQ-4, echipat cu MP-senzor RTIP, pentru segmentul
aerian al NATO AGS, reflectă cerinţele de bază de funcţionare a programului AGS. Parametrii de performanţă ai RQ-4 sunt de neegalat, cu
posibilitatea de a zbura la altitudini de până la 65.000 picioare (aprox.
2.000 m) timp de până la 36 de ore, la viteze de aproape 340 de noduri,
cu mult deasupra spaţiului aerian ocupat de traficul comercial. Mai
mult decât atât, RQ-4 are capacitatea de a fi dislocat 2.000 mile marine de la baza sa de operare principală, cu un rezultat la timp staţie de
peste 24 de ore, asigurându-se astfel o capabilitate gata pentru operaţiunile din întreaga lume şi o furnizare de capacităţi operaţionale eficace.
Aşadar, se distinge o componentă aeriană şi una terestră, datele
obţinute de la componenta aeriană fiind completate de sistemele radar
de la sol. Toate aceste informaţii vor fi procesate cu ajutorul unor staţii terestre fixe şi mobile amplasate în toate statele membre NATO.
Principala bază de operare va fi amplasată la Baza Aeriană Sigonella,
în Italia. Prin combinarea informaţiilor obţinute în timp real de componenta aeriană şi cea terestră, conducerea militară va avea acces neîntrerupt la informaţii despre orice posibilă ameninţare la adresa
Alianţei. În România există deja amplasate mai multe radare FPS-117,
care sunt interconectate cu sistemele de avertizare timpurie ale NATO.
Acest sistem este disponibil membrilor Alianţei Nord-Atlantice,
partea legată de supravegherea terestră fiind dezvoltată de industria
europeană şi canadiană. Aşteptându-se să devină operaţional din 2013,
AGS va fi produs de Parteneriatul Transatlantic Industrial pentru
Supraveghere (TIPS), un consorţiu format din EADS, Galileo
Avionica din care face parte şi România (Italia), General Dynamics
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(Canada), Indra (Spania), Northrop (SUA) şi Thales (Franţa).
Compus din aeronave speciale, din avioane fără pilot şi din echipamente aflate la sol, sistemul de supraveghere terestră (AGS) va pune
la dispoziţia Alianţei Nord-Atlantice imagini şi informaţii decisive
referitoare la ceea ce se întâmplă la sol, în zonele avute în vedere, în
timp de pace sau de conflict. Aceşti „ochi ai cerului” vor înlesni în mod
considerabil atât planificarea, cât şi dirijarea operaţiilor desfăşurate.
Fostul preşedinte al comisiei militare NATO, general (rtr.) Herald
Kujat specifica faptul că informarea privind situaţiile din teatrele de
operaţii, în primul rând, constituie o condiţie importantă pentru succesul operaţiilor, ajutând foarte mult în realizarea protecţiei soldaţilor
noştri. Domnia sa releva, de asemenea, disponibilitatea acestui sistem
de a fi folosit atât de misiunile Uniunii Europene, cât şi de cele specifice Alianţei.
AGS este încă în faza de proiect, un „sistem de sisteme” care va
consta în platforme aeriene cu şi fără pilot, precum şi staţii terestre în
diferite configuraţii. Aşa cum AWACS monitorizează spaţiul aerian al
NATO, AGS va fi proiectat să „vadă” tot ce se întâmplă la sol (detectează şi identifică un vehicul, iar dacă acesta se pune în mişcare, îl
detectează).
Baza AGS va fi o parte integrată a Forţei Multinaţionale Întrunite (CJTF) sau Forţei de Răspuns NATO (NRF), Informaţii,
Supraveghere şi Cercetare (ISR) la nivel operativ şi tactic, oferind astfel forţelor Alianţei posibilitatea de a reacţiona cu capacităţile potrivite la momentul şi locul potrivit.
Fiind continuu actualizată şi răspândită în NRT, informaţia AGS
va fi o contribuţie esenţială la imaginea recunoscută de suprafaţă
(RSP) produsă în Cartierul General, fiind accesibilă comandanţilor
NATO situaţia actualizată atât de necesară procesului de reacţie militară eficace. Sistemul AGS va interopera cu sistemele C2ISR, capabilitatea NATO bazată pe reţea (NNEC), sistemul de comandă bi-strategică al informaţiilor automatizate (Bi-SC AIS), sistemul de comandă
şi control aerian (ACCS), sistemul informatic terestru de comandă şi
control (LC2IS) şi sistemul informatic maritim de comandă şi control
februarie, 2010
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(MCCIS). Datele supravegherii sunt datele indicatorului ţintei terestre
mobile (GMTI) ce oferă detecţii actualizate ale ţintelor mobile ori statice, în orice condiţii de vreme, oferind posibilitatea utilizatorilor acestui sistem de a analiza caracteristicile şi tendinţele obiectivelor. Un alt
exemplu de date sunt cele ale imaginilor sintetice (SAR) generate de
radar ale ţintelor terestre dintr-o arie specifică şi dintr-un moment
determinat; ele sunt dependente de condiţiile de vreme şi lumină şi pot
conţine informaţii nevizibile, având ca efect procesarea unor algoritmi
pentru detectarea schimbărilor survenite în timp sau pentru identificarea unor obiecte ascunse.
Regăsim, ca şi misiuni, suportul acordat autorităţilor civile şi
militare pe multiple eşaloane, cu un flux de informaţie neîntrerupt,
pentru a îmbunătăţi informarea privind forţele terestre amice, inamice
sau neutre, aceasta realizându-se la un nivel calitativ adecvat suportu-
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lui operaţiunilor vizate. Misiunile vor fi complementare cu misiunile
Sistemului Aerian NATO de Avertizare şi Control (NAEW&C).
Această soluţie demonstrează o abordare transatlantică conform cerinţelor NATO şi va oferi o cotă semnificativă de lucru direct în programul pentru industriile naţionale ale naţiunilor participante.
Informaţii, Supraveghere şi Cercetare (ISR) se prezintă ca şi
coloana vertebrală robustă a armatei, cu dispunerea de reţele de senzori
integrate, aeronave şi forţă de muncă. Funcţiile sale sunt elemente
principale ale capabilităţilor de apărare şi includ o varietate de sisteme
pentru achiziţionarea şi prelucrarea informaţiilor necesare factorilor de
decizie din cadrul securităţii naţionale, precum şi comandanţilor militari.
Componenţa sistemului AGS va furniza Alianţei o flexibilitate
considerabilă în angajarea capacităţilor sale de supraveghere într-un
mod care poate fi adaptat la nevoile oricărei situaţii în curs de dezvoltare.
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şa cum am precizat în prima parte a acestui articol, termenul de compresie se referă la totalitatea metodelor ce au
drept scop reducerea cantităţii de date necesare pentru reprezentarea
unei imagini. Compresia este folosită în special pentru stocarea sau
transmiterea imaginilor.
Calitatea unui procedeu de compresie pentru o imagine dată se
măsoară prin factorul de calitate (raportul semnal/zgomot dintre
imaginea originală şi imaginea decodată) şi factorul (raportul) de
compresie.
Factorul de compresie este raportul dintre cantitatea de informaţie necesară reprezentării imaginii iniţiale şi cantitatea de informaţie
necesară reprezentării imaginii codate. Compresia are loc dacă factorul de compresie este supraunitar (>1). Uneori, factorului de compresie i se asociază (sau este înlocuit de) rata de compresie (cantitatea de
informaţie necesară reprezentării comprimate a fiecărui pixel al imaginii).

A
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O clasificare posibilă a tehnicilor de compresie se poate face
după tipul imaginii căreia i se aplică. Se face astfel distincţia între
compresia imaginilor binare şi compresia imaginilor cu niveluri de gri.

Compresia imaginilor binare
Putem considera că singura categorie de imagini binare de interes sunt imaginile în alb/negru (monocrome), valorile punctelor acestora fiind următoarele:
- 0 (reprezentând fundalul de culoare albă);
- 1 (reprezentând punctele de interes, de culoare neagră).
Cele două clase de metode de codare pe care le avem în vedere
sunt:
- codarea entropică (metoda de codare Huffman) şi
- metodele de codare on-line (pe flux de biţi).

Compresia imaginilor cu niveluri de gri
Metoda imediată de codare a unei imagini cu niveluri de gri este
de a o considera ca un şir de biţi şi de a aplica metodele de codare pentru imagini binare:
- fie pentru fiecare plan de bit al reprezentării binare a nivelurilor de gri ;
- fie pentru succesiunea de biţi a reprezentărilor nivelurilor de
gri.
Asemenea abordări produc codări fără pierderi a imaginilor şi
nu dau întotdeauna rezultate spectaculoase. O mult mai mare amploare a căpătat clasa de metode de compresie cu pierderi.
Prin analogie cu algoritmii folosiţi în compresia datelor în general, metodele uzual folosite pentru reducerea cantităţii de informaţie
prezente în imaginile digitale se împart în două mari categorii:
- compresia fară pierderi (în care imaginea decodată este identică cu imaginea iniţială);
- compresia cu pierderi (în care se admit mici diferenţe faţă de
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original).
Tehnica de compresie fără pierderi permite refacerea (reconstrucţia) perfectă a imaginii originale, iar cea cu pierderi reface imaginea asemănător cu originalul, dar nu identic.
Cu ajutorul acestor metode se pot obţine rate de compresie mult
mai mari şi, din această cauză, sunt folosite cu precădere pentru compresia imaginilor şi a secvenţelor video, în detrimentul tehnicilor fără
pierderi.
O schemă de clasificare mai detaliată, care cuprinde tehnicile de
compresie fără pierderi, respectiv cu pierderi, este prezentată în figura următoare:

Tehnici de compresie a imaginilor
Fără pierderi

Codarea
planurililor
de biţi

Codarea
pixelilor

Codare
aritmetică

Huffman

Codare RL

Cu pierderi

Predictivă

Compensarea
mişcării

În funcţie de
frecvenţă

Transformări

Subbenzi

În funcţie de
importanţă

Filtrare

Alocare biţi

Hibridă

Subeşantioane

Scalară
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JPEG

MPEG

px64
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Tehnicile de compresie cu pierderi sunt clasificate în:
– tehnici bazate pe predicţie;
– tehnici de compresie în domeniul frecvenţă;
– tehnici care se bazează pe importanţa conţinutului imaginii.
Tehnicile predictive prezic valoarea unui eşantion din valorile
anterior obţinute. Ideea de bază folosită în tehnicile predictive constă
în înlăturarea redundanţei mutuale între pixelii succesivi şi codarea
doar a informaţiei „noi”.
Tehnicile de compresie în frecvenţă aplică transformanta cosinus discretă, în urma căreia rezultă coeficienţi care sunt selectaţi în
funcţie de importanţa lor.
Tehnicile orientate pe importanţă folosesc alte caracteristici ale
imaginilor pentru realizarea compresiei.
Aşa cum se ştie, semnalele audio şi video necesită o cantitate
relativ mare de informaţie pentru a putea fi reprezentate. Prin urmare,
în aplicaţiile multimedia este necesară compresia datelor, din următoarele motive:
– dimensiunile mari ale fişierelor de date;
– dispozitivele de stocare relativ lente, datorită cărora, mai ales
pentru secvenţele video, redarea lor ca atare, în timp real, este imposibilă;
– banda disponibilă pentru transmisie a reţelelor de comunicaţii
este limitată, ceea ce face imposibilă transmisia în timp real a informaţiei.
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ioterorismul, o componentă a terorismului, este delimitat
astfel: folosirea deliberată sau ameninţarea cu folosirea
agenţilor biologici (etiologici) ai bolilor infecţioase (virusuri, bacterii,
paraziţi şi fungi) a toxinelor acestora, toxinelor vegetale, bioregulatorilor* pentru a induce şi răspândi neliniştea, teama, frica, teroarea sau
a intimida o persoană, un grup specific de persoane sau populaţia unei
ţări în scopuri religioase, politice, ideologice, financiare sau interese
personale.
Bioterorismul poate fi direcţionat de asemenea împotriva şeptelului, a rezervelor de alimente destinate oamenilor şi animalelor, a
locurilor de preparare şi depozitare a hranei şi a aprovizionărilor cu
apă.1
În anul 1970 au fost publicate estimările „Grupului de consultanţi al Organizaţiei Mondiale de Sănătate OMS” cu privire la consecinţele unui atac cu arme biologice (50 kg de agent biologic răspândit
din avion asupra unui oraş cu o populaţie de 500 000 de locuitori)
(tabelul 1).2

B

* Compuşi organici naturali ai celulelor organismelor vii care reglează diverse
procese naturale (citokine, neurotransmiţători, eicosanoide, enzime proteolitice ).
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Tabelul 1
Numărul de cazuri „estimate” să apară în cursul unui atac cu arme biologice
asupra unui oraş cu 500 000 de locuitori*

Agent

Arie de
răspândire

Decese

Îmbolnăviri

Febra văii Rift
Encefalita de
căpuşe
Tyfos

1

400

35 000

1

9 500

35 000

5

19 000

85 000

Bruceloză

10

500

100 000

Febră Q

20

150

125 000

Tularemie

20

30 000

150 000

Antrax

20

95 000

150 000

* În acest model, au fost răspândit, dintr-un avion 50 kg de agent, de-a lungul
unei linii de 2 km deasupra oraşului.

În anul 1997 s-au publicat date în legătură cu costurile estimate
în cazul unui atac cu aerosoli de Bruceloză asupra unui oraş de
100 000 de locuitori: 447 milioane de dolari SUA şi cu aerosoli de
Antrax: 20 miliarde de dolari SUA.
În anul 2001 au fost publicate rezultatele unui model matematic
privind evoluţia epidemică a variolei după răspândirea deliberată a
virusului variolic, presupunând infectarea iniţială a 100 persoane şi a
altor trei persoane pentru fiecare „persoană infecţioasă”. Prin aplicarea
„carantinei” s-ar putea întrerupe transmiterea bolii, dar ar fi necesar să
se izoleze zilnic cel puţin 50% dintre cei care prezintă simptome.
Vaccinarea ar putea duce la întreruperea epidemiei după 365 zile, de la
răspândirea iniţială a virusului. Combinarea vaccinării cu carantina ar
putea întrerupe epidemia numai dacă procentul de contacţi în carantină ar fi de 25% (dintre persoanele cu potenţial infecţios) şi vaccinarea
ar reduce transmiterea cu un procent egal sau mai mare de 33. În acest
scenariu ar apărea în total 4 200 de cazuri de variolă şi ar fi necesare
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365 de zile pentru a întrerupe epidemia.
Media „istorică” de doze de vaccin necesar pentru fiecare caz de
variolă este apreciată la 2 155 doze, ceea ce înseamnă că ar fi necesare 40 milioane de doze de vaccin antivariolic ca măsură de prevedere
în cazul unui atac terorist cu virusul variolei.
Evaluările consecinţelor singurului atac cu arme biologice efectuat în secolul XXI „Anthrax attack 2001 USA” nu au fost încă publicate.
Eforturile de pregătire a „Răspunsului şi ripostei în caz de atac
cu arme biologice din SUA” – aşa cum sunt oglindite în publicaţiile
medicale de toate specialităţile în SUA – susţin importanţa majoră pe
care populaţia şi structurile de Sănătate Publică şi de Asistenţă
Medicală civile şi militare o acordă Războiului biologic şi
Bioterorismului.
După „Anthrax Atack 2001”, atacul biologic terorist a devenit
o realitate; ameninţările cu repetarea fac parte din ştirile media cotidiene. Atacul biologic terorist, îndeosebi cel „acoperit”, poate apărea
„oriunde şi oricând” şi, „întrucât Armele Biologice sunt invizibile fără
miros, fără gust, nimeni nu poate să sesizeze faptul că un atac biologic
terorist este în desfăşurare”. Datorită intervalului între declanşarea atacului şi apariţia primelor semne clinice şi epidemiologice – incubaţia
– teroriştii implicaţi pot să se retragă după declanşarea atacului. Din
acest motiv, C.D.C. ( Center for Infectious Disease and Prevention)
Atlanta, Georgia SUA, a înfiinţat un „serviciu special” care se preocupă de „culegerea de informaţii” referitoare la eventualitatea unui „Atac
Biologic Terorist”.
Deşi ideea utilizării agenţilor biologici şi chimici, ca arme folosite în atacuri bioteroriste este veche, recentele progrese ale biotehnologiei oferă posibilitatea creării unor arme biologice cu un potenţial
impresionant.
Mult timp, în secolul trecut se aprecia că a existat tendinţa ca
armele biologice şi chimice să fie mai puţin folosite datorită slabei lor
eficienţe. Această tendinţă nu mai este de actualitate. Dimpotrivă, se
apreciază că se vor intensifica şi se vor produce noi atacuri bioteroris270
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te deoarece se consideră că pot să existe specialişti în grupările teroriste (chimişti, geneticieni, biologi) care pot pune la punct, în scurt timp,
agenţi biologici, dar şi chimici, şi pot elabora scenarii ingenioase de
fabricare, transport şi dispersie a acestora.
Ideea că grupurile teroriste nu dispun de tehnologiile sofisticate
necesare preparării de agenţi toxici şi a celor biologici periculoşi nu
mai este de actualitate. Chiar dacă organizaţiile respective nu au fabrici
proprii, care să producă în cantitate mare astfel de produse, nimeni nu
poate garanta că aceste organizaţii nu au acces la astfel de întreprinderi, că nu au laboratoare proprii în care să se facă cercetări şi să se realizeze, în cantităţile dorite, substanţe extrem de nocive.
Ingineria genetică aplicată agenţilor biologici de luptă le poate
altera patogeneza, perioada de incubare sau chiar sindroamele clinice
pe care le determină. Rezistenţa la medicamente antimicrobiene poate
fi modificată şi pot fi produse tulpini care scapă răspunsului gazdei,
indus de imunizarea convenţională.
Asistăm, în prezent, la apariţia unei noi generaţii de arme biologice reprezentate de organismele modificate genetic. Cu organismele modificate genetic se trece din domeniul laboratoarelor mici sau
clandestine în cel al tehnologiilor de vârf.
Printre armele biologice noi care ar putea fi fabricate se numără
şi agenţii binari, alcătuiţi din două elemente care, separate, sunt aproape inofensive, însă combinate pot fi letale. Un exemplu concludent ar
putea fi un agent patogen puţin periculos, însă, care, în combinaţie cu
antidotul său, devine virulent. Ar putea fi răspândit, astfel, un virus
care să provoace simptomele gripei, dar care ar deveni mortal în
momentul administrării de aspirină.
Conform unui nou concept strategic, se pot crea „arme non letale”, utilizând un microorganism sau toxină responsabilă de o afecţiune
puţin periculoasă, dar care generează incapacitate, îngreunând astfel
orice apărare eficientă a adversarului.
Oricât de virulent ar fi, un agent biologic trebuie să scape de
detecţie şi contramăsuri pentru a fi o armă eficientă. Instrumentele
diagnostice moderne utilizează anticorpi monoclonaţi orientaţi specifebruarie, 2010
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fic contra proteinelor de la suprafaţa microorganismelor. Or, pe viitor,
se poate modifica secvenţa genelor ce codează aceste proteine, ceea ce
va determina imposibilitatea detecţiei.
Inevitabil, revoluţia în biotehnologie va plasa în mâinile grupurilor mici (competente din punct de vedere tehnic) o şi mai mare putere distructivă. Această perspectivă pare a fi conturată şi confirmată nu
de programe militare, ci de cercetări şi studii cu caracter nesecret, efectuate în medii universitare.
Concluziile desprinse din stoparea proliferării nucleare, în ultima jumătate a secolului trecut, nu pot fi aplicate cu uşurinţă în cazul
proliferării armelor biologice în secolul XXI. A început cu decriptarea
genomului uman şi a unei multitudini de microorganisme patogene, cu
manipulările genetice care pot conduce la crearea unor noi generaţii de
arme biologice. Aceste studii asupra sistemului imunitar uman şi a
genomului uman conduc, inevitabil, la metode ce pot cauza îmbolnăviri grave omului sau animalelor, iar toate acestea sunt, din păcate,
informaţii publice.
După atentatul chimic de la metroul din Tokyo, interesul teroriştilor pentru armele chimice şi biologice a crescut. În 1997, numărul
unor astfel de atentate a crescut de aproximativ trei ori faţă de 1996
(FBI a anchetat peste 100), iar în următorii ani a fost şi mai mare.
Există informaţii potrivit cărora unele organizaţii şi grupuri teroriste
manifestă un interes deosebit faţă de mijloacele chimice şi biologice.
Alegerea unei practici sau a alteia nu este lăsată la întâmplare,
fiind determinată de posibilităţile pe care le oferă terenul, de capacităţile grupării, de sistemul de apărare al ţintei vizate şi – voit sau nu – de
ceea ce am putea numi „impactul politico-mediatic”. Metodele teroriste se răspândesc prin contaminare, inovaţiile sunt reproduse, acţiunile
copiate. Stăpânirea câtorva tehnici permite, cu timpul, rafinarea lor.3
O trăsătură specifică a atacurilor bioteroriste este aceea că ele
„renunţă” la imediatul spectacular: nici oraşe spulberate, nici milioane
de morţi dintr-odată. Mai insidioase, ele folosesc viaţa contra vieţii,
lovind lent, insesizabil, orbeşte, imprevizibil. Nici nu are nevoie să fie
foarte distrugătoare pentru a dezorganiza o ţară. Este suficient efectul
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de panică pe care-l produce şi care face din ele o redutabilă armă psihologică. Câtă vreme, de exemplu, antraxul n-a făcut decât patru morţi
în SUA, în octombrie 2001, farmaciile au fost luate cu asalt, milioane
de persoane au luat antibiotice, Camera Reprezentanţilor a fost evacuată şi trierea corespondenţei a fost grav perturbată. De fapt, părerea
majorităţii specialiştilor este că teroriştii, prin panica generată, sunt
convinşi că vor atrage atenţia asupra cauzei pentru care luptă, într-o
măsură mai mare decât printr-un atac convenţional”.
Atacurile bioteroriste sunt considerate, de majoritatea oamenilor, ca fiind misterioase, nediscriminate, necontrolabile şi imprevizibile, greu de disociat de o epidemie naturală, toate aceste caracteristici
generând o stare de anxietate colectivă.
Mijloacele prin care se duc la îndeplinire acţiunile bioteroriste
se împart în trei categorii: cunoscute, bănuite (posibile) şi necunoscute. Pentru cele cunoscute în prezent (laboratoare proprii, diferite întreprinderi ale industriei chimice şi farmaceutice, instalaţii de fabricare a
drogurilor şi toxinelor, mijloace de transport şi de dispersie la ţintă
etc.), ca şi pentru cele posibil a fi întrebuinţate, pot fi prevăzute măsuri
adecvate de contracarare şi de protecţie, mai ales că 40% din laboratoarele farmaceutice şi biotehnologice se află pe teritoriul Statelor
Unite ale Americii.
Mai dificil de contracarat sunt cele încă nebănuite. Aceste mijloace se bazează în special pe biotehnologiile moderne şi, mai ales, pe
cercetările din domeniul inginerie genetice. Noile descoperiri în domeniul genomului şi modificările genetice se aplică deja în agricultură şi
în creşterea animalelor, iar rezultatele actuale (crearea de mutanţi, bacterii, viruşi etc.) încep să îngrijoreze omenirea. Este posibil ca şi din
acest domeniu să-şi recruteze terorismul, în viitor, mijloacele de distrugere masivă.
Un atac biologic nu va fi detectat decât, cel mai probabil, când
apar primele simptome sau chiar primele victime. Acest efect întârziat
conferă, de asemenea, bioterorismului o eficacitate deosebită.
Transportul şi dispersarea agenţilor biologici şi toxici pare a fi,
în opinia unor specialişti, problema cea mai dificilă a terorismului chifebruarie, 2010
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mic şi a bioterorismului. Desigur, o astfel de ipoteză este valabilă în
ceea ce priveşte transportul şi dispersia substanţelor chimice cunoscute până în prezent, dar mai puţin a agenţilor biologici.
Agenţii chimici sunt, în general, în stare lichidă sau gazoasă,
iar transportul şi dispersia lor presupun recipienţi speciali şi sisteme de
pulverizare corespunzătore. Sunt necesare, de asemenea, spaţii închise
şi mari concentrări de oameni, ceea ce nu există decât în anumite locaţii, cum sunt metrourile, clădirile, sălile de conferinţe, instituţiile publice etc. La aceste condiţii necesare, defavorizate, se adaugă factorii
atmosferici, cei meteorologici, precum şi măsurile de protecţie luate de
instituţiile abilitate. De aceea, atacurile cu agenţi chimici (sarin,
soman, tabun, VX şi alte substanţe de acest tip) vor fi, ca şi până acum,
sporadice, punctiforme, în locuri selecţionate cu multă grijă.
Răspândirea substanţelor biologice nu necesită mijloace
moderne şi nici nu presupune vreun efort de ingeniozitate. Pentru că
pătrund în organism prin inhalare sau ingestie, ele pot fi uşor lansate
deasupra unei suprafeţe mari, fie cu bombe sau prin vaporizare într-un
spaţiu acoperit, fie prin reţeaua de apă potabilă sau în produsele alimentare. Arma biologică este, aşadar, prin însăşi natura ei, o armă invizibilă, „parşivă” în cel mai înalt grad, poate fi transportată fără să fie
detectată.
Deşi unii specialişti în domeniu consideră că probabilitatea producerii unui atac bioterorist de amploare este scăzută, Louis Pasteur
spunea, încă din secolul trecut, că „Şansa surâde minţilor pregătite”.
Cunoaşterea legată de bioterorism poate întări capacitatea profesioniştilor din domeniul medical de a recunoaşte precoce şi de a acţiona
adecvat, conform planurilor instituţionale de bioterorism. Pregătirea
pentru bioterorism implică educarea echipelor de îngrijiri medicale,
încorporarea planurilor instituţionale în planuri de urgenţe şi dezastre
naţionale, cooperarea şi comunicarea între spitalele de boli infecţioase
şi departamentele de sănătate publică. Cele mai utile modificări ale
politicilor internaţionale de combatere a bioterorismului trebuie să fie
făcute în sensul strângerii de informaţii cu toate mijloacele disponibile, schimbului de informaţii, analizei informaţiilor şi al evaluării ame274
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ninţărilor. Din păcate, cooperarea juridică internaţională împotriva bioterorismului rămâne extrem de redusă la nivel global. Unii autori consideră necesar să fie conceput un protocol pentru raportarea şi investigarea incidentelor de biosecuritate în cazul unui atac cu arme biologice, dar şi în cazul de pierdere a substanţelor materialelor infecţioase şi
a unei activităţi neautorizate. Lupta împotriva atât a afecţiunilor
„emergente” (nou apărute), cât şi împotriva celor „reemergente” (revenite în actualitate), generate de un atac bioterorist, este în continuă desfăşurare.4
Protecţia şi apărarea împotriva acţiunilor bioterorismului cer
neapărat intervenţia promptă a instituţiilor şi structurilor specializate,
care trebuie să se constituie într-o interfaţă între lumea ştiinţifică şi
societatea umană ce trebuie pregătită şi apărată prin mijloace specializate împotriva acestui tip de terorism, care rămâne, după gradul de
periculozitate, ameninţarea mondială numărul unu.
Aceste măsuri sunt deosebit de importante şi, de aceea, trebuie
luate din timp, realizându-se un sistem naţional de reacţie în situaţii
limită, care să vizeze şi lichidarea efectelor atacurilor chimice şi biologice (atacurilor NBC, în general), inclusiv a celor efectuate de terorişti,
întrucât acestea din urmă sunt oricând posibile. Aceste măsuri sunt:
localizarea zonelor atacate chimic şi biologic precum şi izolarea lor;
prevenirea extinderii contaminării asupra altor zone; intervenţia promptă a structurilor specializate pentru tratarea populaţiei şi decontaminarea zonei; alte măsuri strict specializate.
Societatea rămâne foarte vulnerabilă la atentatele terorismului
chimic şi a bioterorismului care, în următoarea etapă, se vor multiplica şi se vor diversifica, efectele fiind deosebit de grave.
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Vehiculul tactic terestru
fără pilot „Gladiator”
SUBLOCOTENENT VALERIAN NOVAC

roiectul „Gladiator” începe în anul 2002 cu proiectarea şi
dezvoltarea unui vehicul terestru fără echipaj care să răspundă cerinţelor misiunilor infanteriei marine a SUA, iar în februarie
2004, avea loc un prim test, pe un prototip, pentru a verifica mobilitatea vehiculului şi comportarea acestuia în condiţii de teren dificile.
Următorul test, care avea loc în iulie 2004, a avut menirea de a testa
capabilităţile de recunoaştere şi supraveghere ale vehiculului.

P
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Vehiculul „Gladiator“
În iulie 2003, la Camp Smith a avut loc o interesantă demonstraţie de control a unei mulţimi de 600 de activişti furioşi, rezultatul
acestei demonstraţii fiind prezentat în termeni laudativi într-un articol
intitulat sugestiv: “«Gladiatorul» îşi încordează muşchii pe Camp
Smith”.
În februarie 2005, Universitatea Carnegie Mellon din
Pittsburgh, având ca subcontractori General Dynamics Armament &
Technical Products (GDATP) şi BAE Land Systems, primea un grant
în valoare de 26,4 milioane dolari, în scopul dezvoltării acestui vehicul având ca misiuni recunoaşterea, cercetarea şi supravegherea câmpului tactic. Se dorea construirea a 200 vehicule, estimându-se că primele unităţi vor intra în evaluare în 2006. La momentul redactării prezentului articol, în dotarea infanteriei marine americane se aflau şase
sisteme.

Descrierea sistemului
„Gladiator“ a fost conceput ca un robot telecomandat cu misiuni
de recunoaştere în zone potenţial ostile, avertizarea trupelor proprii
despre pericolele aflate în câmpul tactic cum ar fi câmpuri de mine,
cratere, tranşee, inamici ascunşi sau chiar ameninţări precum agenţii
CBRN.
Prin intrarea sa în dotarea infanteriei marine, „Gladiator“ aduce
o serie de beneficii:
– creşte capacitatea comandanţilor de a detecta, identifica, localiza şi neutraliza diverse ameninţări;
– asigură comandanţilor timp şi spaţiu suplimentar pentru luarea
deciziilor şi executarea planurilor;
– creşte capacitatea de supravieţuire a forţelor şi reduce uzura
personalului prin executarea sarcinilor combative de la distanţă;
– minimizează efortul forţelor prin conservarea personalului şi
reducerea riscurilor;
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– este mobil pe câmpul de luptă şi capabil să sprijine subunităţi
dislocate în toate condiţiile de teren şi mediu, inclusiv operaţii urbane;
– rămâne operabil după impactul cu gloanţe calibrul 7,62 mm;
– are o construcţie modulară având încorporate interfeţe standard pentru a putea fi conectate module în urma unei dezvoltări ulterioare a sistemului.
„Gladiator“ este capabil să execute următoarele misiuni:
– recunoaştere, cercetare şi supravegherea câmpului tactic;
– neutralizarea obstacolelor antipersonal şi crearea de căi de
deplasare pentru infanteriştii marini;
– executarea focului cu armamentul de la bord;
– cercetare NBC;
– cercetare de geniu;
– operaţii psihologice (diversiuni);
– mascarea obiectivelor şi mascarea proprie cu fum;
– poate executa transportul armamentului, muniţiilor, apei, echipamentului şi răniţilor subunităţii deservite.

Caracteristici tehnico-tactice ale sistemului:
- gabarit: 2 032×1 295,4×1 524 mm;
- greutate: 1 270 kg;
- anduranţă: misiuni cu durata de 24 de ore (din care opt ore
deplasare la viteza de 10 km/h şi 16 ore supravegherea câmpului tactic din staţionare);
- supravieţuire:
• la răsturnare;
• la impactul cu gloanţe calibrul 7,62 mm, mine antipersonal şi
grenade cu fragmentare;
- mobilitate:
• viteză 35 km/h;
• obstacole înalte de 40,64 cm;
- trecerea din poziţia de transport în cea de utilizare (şi invers)
în mai puţin de 10 minute.
februarie, 2010
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Compunerea sistemului şi
descrierea părţilor componente
Gladiator este un sistem multirol robust şi compact constând în
trei subsisteme majore:
• unitate Mobilă de Bază cu:
– cameră TV şi infraroşu;
– GPS;
– telemetru laser;
– sistem acustic de detecţie;
– sistem de armament;
– sistem de neutralizare a obstacolelor antipersonal;
– sistem de camuflare prin fumizare;
• module interschimbabile în funcţie de misiune;
• unitate portabilă de control a operatorului (consolă).
Camerele TV şi infraroşu – sistemul este prevăzut cu o cameră
de zi (TV) şi două camere în infraroşu care asigură vizualizarea terenului indiferent de condiţiile de vizibilitate (fum, întuneric, ceaţă, precipitaţii sau alte fenomene meteorologice).
Pe părţile laterale ale vehiculului mai există patru camere infraroşu care constituie, de fapt, un sistem de senzori pentru deplasarea
vehiculului.
Operatorul vehiculului este dotat cu o cască prevăzută cu un
ocular prin care „vede ce vede şi robotul”.
Sistemul de neutralizare a obstacolelor antipersonal – constă de
fapt în nişte containere dispuse pe vehicul şi conţin grenade de mână
ce pot fi utilizate de militarii care înaintează în spatele vehiculului pentru a distruge obstacole antipersonal şi a crea căi de deplasare accesibile trupelor proprii.
Sistemul de camuflare prin fumizare constă, practic, dintr-un
sistem de conducte prin care iese fumul destinat mascării vehiculului.
Sistemul are posibilitatea lansării unor grenade fumigene menite să asigure camuflarea unor obiective.
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Sistemul de armament constă dintr-o mitralieră M240 G – calibrul 7,62 mm sau mitraliera M249 – calibrul 5,56 mm, ambele utilizate de forţele terestre ale USA şi cu precădere de infanteria marină începând cu anii `80.
Sistemul de detecţie al agenţilor CBRN – detectează, identifică
şi raportează agenţi toxici neuroparalitici, vezicanţi şi sufocanţi.
Poate detecta substanţe sub formă de vapori de la 5 km distanţă
şi are capacitatea să funcţioneze şi în mişcare. Unitatea portabilă de
control (consola) este destinată pentru asigurarea controlului vehiculului de la distanţă de către un operator.
Operatorul comandă vehiculul prin intermediul unui joystick
dispus pe consolă, iar vizualizarea spaţiului din jurul vehiculului se
face cu ajutorul ocularului dispus pe casca specială prin intermediul
camerelor TV şi infraroşu. Distanţa maximă de la care poate fi telecomandat sistemul este de 4 km.

Transportul vehiculului
„Gladiator“ poate fi transportat cu ajutorul unui vehicul
HMMWV, fără să fie necesară o modificare a vehiculului pentru transport.
Pentru îmbarcare – debarcare este necesară operarea vehiculului
de către un singur militar, necesitând folosirea unei rampe uşoare.
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Norme tactice
La stadiul actual de dezvoltare al proiectului „Gladiator“, normele de utilizare prevăd ca un batalion de infanterie să primească în
sprijin un vehicul „Gladiator“ iar o companie de geniu va primi, de
asemenea, un astfel de vehicul.
Odată cu dezvoltarea proiectului este probabil ca un vehicul
„Gladiator“ să fie dat în sprijinul unui regiment de infanterie sau artilerie şi, tot câte un vehicul, pentru un batalion de geniu sau de cercetare.

Tendinţe de dezvoltare
Următoarele faze de dezvoltare ale proiectului Gladiator prevăd
că acest vehicul va avea şi următoarele capabilităţi:
– acţiuni de neutralizare a lunetiştilor;
– sistem de detecţie şi neutralizare al minelor;
– realimentare pe timpul luptei;
– platformă de comunicaţii;
– evacuarea răniţilor din câmpul tactic;
– acţiuni urbane, inclusiv antibuncăr.

DOCUMENTARE BIBLIOGRAFICĂ:
Army Guide Montly No. 9 – September 2005.
Unmanned Ground Vehicle Tactical Behaviors Technology
Assessment – January 2009.
Thilmany Jean – „Avoid this Robot“.
Development and Utilization of Robotics and Unmanned
Ground Vehicles – October 2006.
www.robostuff.com.
www.acq.osd.mil.
www.globalsecurity.org.
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O istorie a tancului
românesc (1)
LOCOTENENT-COLONEL ING. ALEXANDRU CARAVAN

sfârşitul anilor ’60 – şi în special după momentul de
criză din 1968 – a fost declanşat un proces de creare a
unei „doctrine naţionale de apărare, având drept concept fundamental
apărarea patriei de către întregul popor”. Pentru operaţionalizarea unui
asemenea concept strategic, a apărut necesitatea unei industrii proprii
de apărare a României, pentru fabricarea nu numai a armamentului
uşor de infanterie şi a muniţiei aferente, ci şi a tehnicii complexe
(transportoarelor blindate, tancurilor, tunurilor pentru artilerie şi pentru blindate, avioane şi elicoptere).
Aceste obiective au supus întreaga industrie românească de la
acel moment unui efort tehnic şi financiar, greu de imaginat în zilele
noastre. Au fost realizate o serie de asimilări tehnologice, pornind de
la materiile prime şi materialele cu caracteristici speciale, continuând
cu realizarea echipamentelor complexe integrate pe acestea şi terminând cu standuri, laboratoare şi poligoane speciale pentru încercarea şi
testarea lor.
Din punct de vedere tehnico-tactic, tancul românesc trebuia să
îndeplinească cele trei cerinţe esenţiale ale câmpului de luptă: mobili-

La

februarie, 2010

283

Tehnică militară şi armamente

tate, putere de foc şi protecţie sporită. Să nu uităm că în acea perioadă
experienţa rusească (prin produsele T 34, T 55, T 60 etc.) era greu de
atins sau depăşit.
Deşi poate părea paradoxal, analizând cu luciditate acea perioadă, putem afirma că, prin acest efort, industria românească de tehnică
militară a contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea economiei
naţionale pe plan tehnologic şi de fabricaţie. Prin impunerea unor standarde extrem de ridicate referitoare la exigenţele tehnicii militare, cercetarea-proiectare, dezvoltarea industriilor capabile să le realizeze,
pregătirea specialiştilor care să le fabrice şi să le exploateze, s-a format
un nucleu de tehnicieni în domeniul tehnicii militare, care au făcut
posibil ca acele deziderate, interpretabile din punct de vedere politic,
să poată fi atinse din punct de vedere tehnic. Mai apoi, militarii au fost
aceia care, prin testarea şi, ulterior, prin utilizarea acestor echipamente au validat, de multe ori cu eforturi personale deosebite, soluţiile tehnice propuse.
Printre aceste realizări se poate aminti şi faptul că, într-o perioadă relativ scurtă (aproximativ 20 de ani) au fost asimilate şi fabricate
trei tipuri de tancuri, fiecare din aceste tipuri constituind elemente evolutive incontestabile în dezvoltarea acestei tehnici complexe utilizate
de armata română.
În aprilie 1968 este prezentat Consiliului de apărare, „Raportul
privind propunerile de fabricare a tancurilor în ROMÂNIA“. În data de
13.10.1972, Consiliul Apărării a aprobat acest raport şi a hotărât ca
ministerele de atunci (MICM, MIM, MlCh si MApN) să elaboreze şi
să prezinte Studiul tehnico-economic de produs şi propunerile privind
organizarea fabricaţiei.
Într-o primă etapă s-a urmărit crearea unui tanc mijlociu, cu carcasa blindată nouă şi echipament mecanic produs în ţară (motor 500
C.P., transmisie, instalaţii anexe).
Prima localitate unde au fost amplasate capacităţile de producţie
necesare fabricării tancului românesc a fost la Mârşa, judeţul Sibiu,
motiv pentru care, în anul 1974, s-au început lucrările de investiţii.
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Realizarea tancului TR–77 şi TR 580
Între anii 1974-1980 a fost asimilat tancul mijlociu românesc în
variantele TR-77 şi TR-580.
Prima variantă (TR-77) a fost realizată la nivel de model experimental, un prototip şi o serie iniţială de 10 produse. Acest tip de produs, dorit a se realiza în concepţie pur autohtonă, dar şi cu colaborări
externe, cu predilecţie vest-europene (germane) a constituit o primă
etapă în istoria fabricaţiei tancului românesc. Deşi proiectat în ideea
unei carcase mai mari, pentru a putea fi echipat cu un agregat energetic performant la acea dată (agregatul energetic al tancului
LEOPARD 1), în cele din urmă a fost finalizat, din considerente legate de termenele de finalizare, într-o variantă de echipare cu motor V2
de pe produsul T 55, asimilat în România. Ulterior producţia a fost
continuată cu produsul TR-580 (versiunea românească a tancului
sovietic T-55).
Primul model experimental al tancului românesc a fost realizat
la „Baza centrală de reparaţie tehnică de luptă „Mizil“ (denumirea de
atunci a Uzinei Mecanice Mizil) în anul 1974, de către Uzina
Mecanică Mârşa. Astfel s-a reuşit să se realizeze seria zero de trei tancuri româneşti la jumătatea anului 1976. În luna octombrie 1976 primul produs pleacă în probe, probe ce durează circa şase luni.
Apoi, către sfârşitul primăverii anului 1977, întreaga producţie
s-a transferat la Uzina Mecanică Mârşa, unde în noua fabrică de produse speciale urma să se realizeze întreaga producţie de tancuri a
României. La nivelul anilor 1973 – 1975, investiţiile făcute la Mârşa
au fost de peste trei miliarde de lei (adică peste 100 de milioane de
dolari) ce reprezintă aproape 80% din întreaga investiţie programată.
În primăvara anului 1978, din raţiuni politice, întreaga pregătire
de fabricaţie şi toţi specialiştii, bună parte din ei formaţi la Mizil, au
fost transferaţi la Uzinele „23 August“ din Bucureşti, unde s-a înfiinţat
o fabrică nouă.
Fabrica de Tancuri a fost înfiinţată în anul 1978 în baza
Decretului nr.514/17.12.1978 – sub denumirea de Fabrica de Maşini
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Grele Speciale (F.M.G.S.) în cadrul Întreprinderii „23 August“
Bucureşti.
În perioada 1978-1980, nefiind finalizată investiţia proiectată
pentru FMGS, aceasta şi-a desfăşurat activitatea în incinta Întreprinderii „23 August“ Bucureşti. În acest spaţiu, în luna ianuarie 1979 a fost
montat primul tanc românesc în Întreprinderea „23 August“ – F.M.G.S.
Până în luna august a aceluiaşi an au mai fost realizate încă 11
produse care, împreună cu primul, au participat – înainte de a fi repartizate unităţilor militare beneficiare – la parada militară organizată în
Bucureşti cu ocazia zilei de „23 August“, pe atunci Ziua Naţională a
României.
Probele de încercări pe pistă au fost executate la aceeaşi uzină
iar probele de verificare a aparatelor de tragere de pe tanc s-au realizat
în poligoanele specializate ale armatei. Până în luna octombrie 1979
FMGS, în hala–depozit din incinta Uzinelor „23 August“, mai realizează încă 11 tancuri.
În paralel s-a derulat investiţia pentru Fabrica de Maşini Grele
Speciale, în vecinătatea Uzinelor „23 August“ Bucureşti, prin dezafectarea spaţiului ocupat în acel moment de un depozit de combustibil
solid pentru populaţie, precum şi în localitatea Mihai Bravu din judeţul
Giurgiu, unde a început construirea pistei şi a poligonului de rulaj şi
încercări, bazinul cu apă pentru verificarea etanşeităţii, hala de retuşuri
şi finisări etc. Această investiţie se finalizează la sfârşitul anului 1979.
Începând cu luna februarie 1980, FMGS îşi desfăşoară activitatea în noua investiţie, dar lucrările de realizare a investiţiei din localitatea Mihai Bravu, întârze mai bine de un an. Din acest motiv, încercările pe pistă şi în poligon a celor 25 tancuri produse în 1980 s-au efectuat tot la Uzina Mecanică Mizil şi la Jegălia, judeţul Călăraşi.
Investiţia de la Mihai Bravu a fost finalizată în semestrul II -1981.
Capacitatea proiectată a investiţiei era de 210 tancuri şi 100
seturi piese de schimb pe an.
Prin Decretul nr. 474/26.12.1983 s-au dispus măsuri tehnicoorganizatorice de creştere a capacităţii de producţie de la 210 tancuri
pe an la 500 tancuri şi au fost aprobate structurile necesare funcţionă286
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rii fabricii în condiţii de autonomie, având posibilitatea deschiderii
unui subcont în bancă.
În acest scop, suprafeţele de lucru cresc spectaculos printr-un
amplu program de investiţii. Noile capacităţi fac posibilă organizarea
procesului de producţie a tancului TR – 85, care să realizeze calitatea
prescrisă şi – în acelaşi timp – numărul de bucăţi necesar.
Cu toate acestea, fabrica a funcţionat în continuare ca fabrică
dependentă (a cincia fabrică) în cadrul Întreprinderii „23 August“.
În anul 1990 prin H.G. nr.1329/21.12 1990 s-a dispus că începând cu data de 01.01.1991, Fabrica de tancuri să treacă din organica
întreprinderii „23 August“ Bucureşti (devenită S.C. FAUR S.A.) în
organica Grupului Industrial al Armatei – Regie autonomă, sub denumirea de Uzina Mecanică Bucureşti, având statut de unitate militară,
cu organizarea şi dotarea actuală. În acest fel, cu capacităţile finalizate nu se puteau asigura obiectivele planificate de realizare a 500 tancuri pe an, ci numai de 210 tancuri, capacitate ajunsă la maturitate în
anul 1983.

Producţia de serie
Pentru a se putea trece la producţia de serie era necesar ca industria orizontală, cu cele peste 141 de întreprinderi colaboratoare, să asimileze materii prime şi materialele cu caracteristici speciale, nenumăratele piese şi subansambluri de complexitate deosebită din componenţa tancului şi să furnizeze agregate, instalaţii speciale, sisteme complexe pentru care s-au realizat în unităţile respective fabrici, secţii de producţie specială, linii specializate etc.
Datorită faptului că uzina din Mârşa nu era încă pregătită să realizeze carcasele, primele 10 carcase de tanc au fost fabricate la Uzina
Automecanică din Moreni, care avea dotările necesare.
Producţia de serie pentru tancul mijlociu TR-77-580 se desfăşoară în perioada 1979-1985, în care au fost fabricate 405 tancuri.
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TANCUL TR –580
Principalele caracteristici tehnico-tactice ale produsului TR 580
sunt:
• produs – 1979 – 1985
• greutate – 42 + 3% t
• echipaj – 4 militari
Armament:
• tun
– tipul tunului – cu ţeavă ghintuită
– calibru – 100 mm
– cadenţa de tragere – 6 lovituri/minut
• mitraliera jumelată – 1 x 7,62 mm
• mitraliera A.A. – 1 x 12,7 mm
Motor:
– V2 55 diesel, 12 cilindri, 4 timpi, supraalimentat ;
– puterea motorului – 580 CP
– cutia de viteze – mecanică
– puterea specifică – 13,8 CP/t
– presiunea pe sol – 0,895 daN/cm2
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– viteza maximă – 50 km/oră
– autonomie – 380 km
• unitatea de foc: 50 lovituri 100 mm, 3 500 cartuşe 7,62 mm,
500 cartuşe 12,7 mm
• sistem de ochire – acţionare electrică în plan orizontal, acţionare hidraulică în plan vertical, fără SCF
• distanţa măsurată – 200 … 5 000 m
• distanţa loviturii directe cu APFSD – 4 000 m
• protecţia prin blindaj :
– turela – 320 + 20 mm cu blindaj suplimentar
– şasiu – 200 mm stratificat

Realizarea tancului TR-85-800
Paralel cu realizarea tancului românesc într-o primă variantă,
începând cu anul 1974 au continuat lucrările de cercetare pentru realizarea „Sistemului energetic de mare putere pentru tancul românesc“.
Analizele specialiştilor au reliefat că realizarea în România a
unui grup energetic compus din motor şi transmisie care să genereze o
putere mai mare de 800 CP în vederea satisfacerii nevoilor tancului din
prima variantă nu este posibilă fără o colaborare externă, în raport cu
nivelul experienţei şi cunoştinţelor în domeniu autohton, atât de la data
respectivă cât şi în viitorul apropiat.
În anul 1976, Institutul Naţional de Motoare Termice şi-a exprimat disponibilitatea, totuşi, să realizeze motorul de 800 CP destinat
tancului românesc într-o concepţie proprie, utilizând structura de bază
a motorului MTU, celelalte anexe având o dispunere proprie soluţiei
autohtone.
De asemenea, transmisia hidromecanică a fost proiectată de
ICSITEM Bucureşti, pe baza unei transmisii model şi realizată de I.H.
Braşov, asigurând montajul în T a cuplului motor-transmisie.
În perioada 1974-1982, în definitivarea soluţiei constructive
pentru agregatul energetic de mare putere, s-au procurat şi utilizat ca
surse de informaţii, modele de referinţă externe.
februarie, 2010
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Între anii 1978-1986 a fost asimilat tancul mijlociu TR-85-800,
cu motor de 830 C.P. şi transmisia hidromecanică, constituite în agregat energetic monobloc similar tancurilor occidentale.
Producţia de serie a tancului mijlociu TR-85-800 a fost executa-

tă între anii 1986-1990 cu un ritm mediu de 100 bucăţi pe an, comparabil cu cel al unor state cu vechi tradiţii în construcţia de blindate.
Principalele caracteristici ale acestui tanc sunt:
• produs – 1982–1990
• greutate – 42,2 t
• echipaj – 4 militari
• armament:
a) tun
– tipul tunului – cu ţeavă ghintuită
– calibru – 100 mm
– cadenţa de tragere – 4-7 lovituri/minut
b) mitraliera jumelată – 1×7,62 mm
c) mitraliera A.A. – 1×12,7 mm
• motor – diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat
– puterea motorului – 830 CP
290
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– puterea specifică – 17,8 HP/t
– transmisie – hidromecanica
• presiunea pe sol – 0,925 daN/cm2
• panta longitudinală – 32º
• viteza maximă – 50 km/oră
• autonomie – 400 km
• unitatea de foc – 41 lovituri 100 mm, 3 500 cartuşe 7,62 mm,
500 cartuşe 12,7 mm
• sistem de ochire – acţionare electrică în plan orizontal, acţionare hidraulică în plan vertical cu telemetru laser integrat şi SCF
• distanţa măsurată – 200 … 5 000 m
• distanţa loviturii directe cu APFSD – 4 000 m
• protecţia prin blindaj:
– turela 320 + 20 mm cu blindaj suplimentar
– şasiu – 200 mm stratificat

Realizarea tancului TR-125
Între anii 1987 şi 1988, într-un timp extrem de scurt, s-a reuşit
proiectarea şi realizarea prototipului tancului românesc TR–125
(P 125). Acesta îngloba cele mai noi realizări ale experienţei cercetătorilor români şi ale industriei naţionale de apărare.
Turela şi elementele de încărcare automată a acestui tanc au fost
proiectate de ICSITEM Bucureşti iar şasiul, cu toate agregatele ce intră
în el, a fost proiectat de ACSIT–P 124 din structura F.M.G.S. Bucureşti.
Este demn de remarcat că, pe acest tanc, s-au montat cele mai
moderne echipamente care erau în curs de experimentare sau asimilare în fabricaţie de industria românească: tunul calibru 125 mm, stabilizatorul tunului 2E 25M, mecanismul de încărcare automată a tunului,
calculator balistic, noul proiector de tip L–2, instalaţii de avertizare
împotriva iluminării cu laser pentru lansare a grenadelor fumigene şi a
capcanelor termice etc. Totodată, s-a reuşit experimentarea şi asimilarea noilor tipuri de muniţie pentru tun, lansatoare de grenade
fumigene etc.
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Principalele caracteristici ale acestui tanc sunt:
• produs – 1984 – 1991
• greutate – 50 t
• echipaj – 3 militari
• armament:
a) tun
– tipul tunului – cu ţeavă lisă
– calibru – 125 mm
– cadenţa de tragere – 8 lovituri/minut
b) mitraliera jumelată – 1×7,62 mm
c) mitraliera A.A. – 1×12,7 mm
d) lansator de grenade – 6 tuburi 81 mm

TANCUL TR – 125
• motor
– 8 VS A3 diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat
– puterea motorului – 900 CP
• puterea specifică – 18,75 CP/t
• transmisie – hidromecanică, automată
• presiunea pe sol – 0,875 daN/cm2
• panta longitudinală – 32º
• viteza maximă – 60 km/oră
• autonomie (fără butoaie suplimentare) – 400 km
• unitatea de foc – 39 lovituri 125 mm, 2 000 cartuşe 7,62 mm,
300 cartuşe 12,7 mm, 20 grenade fumigene
• sistem de ochire – turela/tun stabilizate hidraulic în două planuri, cu telemetru laser integrat şi SCF
• distanţa măsurată – 200 … 5 000 m
• distanţa loviturii directe cu APFSD – 4 000 m
• protecţia prin blindaj:
– turela – 400 mm cu blindaj suplimentar
– şasiu – 200 mm stratificat
(continuare în nr. 2 din 2010)
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Efectul undei de şoc
asupra construcţiilor
şi oamenilor
LOCOTENENT-COLONEL ING. FĂNEL-EDUARD IORGA

tudiul fenomenelor şi acţiunilor distinctive ce au loc la producerea unei explozii şi evaluarea cu o anumită probabilitate privind amploarea distrugerilor, a efectelor asupra oamenilor şi a
diferitelor obiective edilitare impune, pentru analiză, o clasificare.
În funcţie de caracteristicile mediului în care se produc exploziile, acestea pot fi:
– explozii în aer (în atmosferă) – pot fi la mare înălţime sau la
joasă înălţime; încărcătura de exploziv este detonată la o oarecare înălţime de sol, iar sfera de acţiune a exploziei nu vine în contact cu suprafaţa solului sau a unui obiectiv terestru; mediul exploziei este caracterizat prin omogenitate;
– explozii la suprafaţa solului – încărcătura de exploziv se află
în contact nemijlocit cu solul sau în imediata apropiere a zonei de separaţie dintre cele două medii ce au omogenităţi şi densităţi diferite; sfera
de acţiune a exploziei fiind tangentă sau intersectând suprafaţa de
separaţie, ori în urma acţiunii distinctive, între cele două medii apare o

S
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zonă de întrepătrundere;
– explozii la suprafaţa apei – este similară cu explozia la suprafaţa solului;
– explozia în sol – încărcătura de exploziv se află introdusă
într-o cavitate în sol la diferite adâncimi, în condiţii de buraj; mediul
exploziei este caracterizat prin omogenitate;
– explozia în apă (acvatică) – încărcătura de exploziv se află
scufundată la diferite adâncimi, mediul acvatic fiind considerat omogen;
– explozia la fundul apei – încărcătura de exploziv se află în
contact nemijlocit cu solul de pe fundul apei sau în imediata apropiere
a zonei de separaţie dintre cele două medii ce au omogenităţi şi densităţi diferite.
Funcţie de conformaţia mediului în care se găseşte un obiectiv,
există:
• explozii la obiective terestre:
– de suprafaţă;
– în subteran;
• explozii la obiective acvatice:
– de suprafaţă;
– de adâncime;
• explozii la obiective aviatice:
– la sol;
– în zbor.
Funcţie de poziţia încărcăturii de exploziv faţă de un obiectiv
dat, exploziile la suprafaţa solului pot fi:
– explozii exterioare obiectivului;
– explozii interioare obiectivului.
Exploziile exterioare unui obiectiv pot fi la distanţă sau la contact cu acesta.
În funcţie de organizarea spaţiilor unui obiectiv (în special edilitar), exploziile interioare pot fi în spaţiu închis sau parţial închis.
Structura mecanică a spaţiilor poate fi de rezistenţă sau de umplutură.
Indiferent de tipul exploziei, în urma detonaţiei unei încărcături
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utile de exploziv se produce degajarea unei mari cantităţi de gaze
încălzite, aflate sub presiune şi care acţionează cu viteză foarte mare,
în regim supersonic asupra mediului aflat în stare de repaus, în care
creează discontinuitate de stare sub forma unor unde de şoc. Aceste
unde de şoc reprezintă un proces de echilibrare instantanee între presiunea creată la detonaţie şi mediul înconjurător încărcăturii.
Fenomenul exploziei mai este însoţit de efecte luminoase, fumigene, ionizante, incendiare şi toxice de mai mică amploare.

Explozia la sol
Exploziile la sol sunt caracterizate de faptul că încărcătura este
detonată pe sol sau în imediata apropiere a acestuia. Unda de şoc care
apare loveşte întâi suprafaţa solului. Pe măsură ce continuă să se propage, se formează în interiorul acesteia un front de undă, cunoscut ca
„front de undă Mach”, fenomen prezentat în figura nr.1.

Figura nr.1 Frontul de undă Mach

Frontul de undă Mach ia naştere în urma interacţiunii dintre
unda iniţială (incidentă) şi unda reflectată, rezultând o creştere a intensităţii undei incidente. Înălţimea frontului de undă Mach creşte pe
măsură ce unda se propagă mai departe de locul exploziei, obţinânduse traiectoria punctului triplu (punctul de intersecţie a undelor incidenfebruarie, 2010
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te şi reflectate). O construcţie va fi supusă unei unde de şoc plane
caracterizată de presiune uniformă, dacă înălţimea punctului triplu
depăşeşte înălţimea acesteia (figura nr.1).
În celelalte situaţii, mărimea sarcinilor aplicate pe construcţie
sau pe un obiectiv oarecare vor varia cu înălţimea punctului considerat.
Parametrii undei de şoc se calculează astfel:

a) Presiunea de vârf PV [bar]:

b) Viteza de înaintare a frontului undei de şoc W[m/s]:

c) Timpul scalar de sosire a frontului undei de şoc T[s]:
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d) Impulsul scalar al undei de şoc Is:

e) Presiunea reflectată PR [bar]:

f) Impulsul scalar reflectat:

Figura nr.2 Deformările în urma exploziei
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Deformările care iau naştere în urma exploziei sunt:
- zona de ruptură în vecinătatea încărcăturii, unde coeziunea
între particulele ce constituie solul este ruptă, având diametrul de aproximativ 1,5 ori mai mare decât craterul aparent;
- zona deformaţiilor plastice, unde subzistă o deformaţie permanentă având un diametru de aproximativ trei ori mai mare decât al craterului aparent;
- zona deformaţiilor elastice, unde pot avea loc oscilaţii.

Efectul seismic al exploziei
asupra construcţiilor
Caracteristica esenţială a exploziilor în subteran constă în aceea
că undele de şoc cele mai depărtate de centrul exploziei nu se mai pot
propaga concentric în toate direcţiile deoarece ele se lovesc de pereţii
şi de plafonul locului de amplasare a încărcăturii, apărând astfel reflexia şi curbarea lor, undele fiind practic canalizate, obţinându-se efecte
distructive la distanţe mai mari. Când unda de şoc produsă de o explozie se propagă în sol are loc un efect seismic deoarece acesta este supus
alternativ unor compresiuni şi tensiuni, realizându-se o mişcare oscilatorie, cu o anumită amplitudine a particulelor mediului. La propagarea
lor prin sol, undele suferă reflexii şi refracţii fie la suprafaţa solului, fie
pe interfaţa dintre diferite straturi ale terenului.
Indiferent de mediul în care se produce explozia, aceasta constituie una din principalele surse generatoare de unde seismice. Funcţie
de condiţiile de producere a exploziei, în cazul unui mediu elastic, izotrop şi omogen sunt generate fie numai unde longitudinale, fie unde
longitudinale şi transversale. Aceste unde se numesc unde interioare
sau de volum. Prezenţa mediilor neomogene conduce, printre altele, la
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formarea unor unde cu caracteristici cinematice şi dinamice diferite de
cele ale undelor de volum. Observabile numai în apropierea unei
suprafeţe (suprafaţa pământului sau limita de separaţie din interiorul
acestuia), aceste unde se numesc „de suprafaţă“ (undele Rayleigh şi
undele Love). Aceste unde sunt intense şi prezintă de obicei cel mai
mare pericol pentru clădiri şi instalaţii. Datorită existenţei în mediu a
unor obstacole sau discontinuităţi, se produc unde difractate: direct
difractate, reflectate-difractate, refractate-difractate. În acest caz, energia undelor difractate este mai mică decât energia undelor de excitaţie.
Cercetările teoretice şi experimentale au pus în evidenţă nu
numai posibilitatea formării undelor seismice difractate, ci şi faptul că
acestea pot avea în anumite domenii ale planului de observaţie o intensitate comparabilă cu cea a undelor de excitaţie (reflectate, refractate).
Pe măsura depărtării de elementul care a cauzat difracţia, amplitudinea undei difractate scade mult datorită unei mari divergenţe a
frontului de undă, care apare ca urmare a variaţiei rapide a razei de curbură a acestuia. Undele difractate în timp sunt bine separate de cele
care le-au generat.
Viteza cu care undele seismice generate de explozii se propagă
prin sol depinde în mare măsură de natura acestuia, fiind în general
cuprinsă între 2.000 şi 8.000 m/s, iar frecvenţa de vibraţie, care depinde atât de natura terenului, cât şi de cea a explozivului, variază între 5
şi 50 Hz. Durata de propagare a undelor seismice depinde de zona epicentrului exploziei şi de natura solului, fiind cuprinsă în general între
0,1 şi 10 s, sau chiar mai mult.
Construcţiile supuse acţiunii undelor seismice se vor deplasa cu
aceeaşi amplitudine şi viteză ca şi solul pe care sunt fixate, efectele
depinzând în general de aceşti parametri.
Deoarece fiecare construcţie posedă o frecvenţă proprie de
vibraţie, în cazul aplicării unui efort cu aceeaşi perioadă, poate fi adusă

februarie, 2010

299

Tehnică militară şi armamente

prin rezonanţă în stare de vibraţie cu o amplitudine care îi poate determina deteriorarea sau distrugerea. Frecvenţa proprie pentru construcţii
de lemn variază între 5 şi 10 Hz.
În tabelul următor sunt date distanţele maxime la care efectul
undelor terestre (produse cu dinamită) în trei tipuri de sol produc distrugeri uşoare asupra clădirilor. Distanţa la care undele seismice singure produc distrugeri importante construcţiilor sunt comparabile cu cele
care corespund distrugerilor cauzate de suflu.
Tabel
cu distanţele maxime la care, sub efectul exploziei terestre,
construcţiile suferă numai distrugeri uşoare
(funcţie de tipul de sol)
Greutatea de
exploziv [kgf]

Natura solului
Tip A

Tip B

Tip C

2 500

150 m

1 500 m

50 m

4 500

270 m

2 700 m

90 m

45 000

630 m

6 300 m

210 m

225 000

990 m

9 900 m

330 m
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