forţele terestre
BULETIN DE TEORIE MILITARĂ
EDITAT DE STATUL MAJOR
AL FORŢELOR TERESTRE

ANUL VI
NR. 1 (16)
2017

Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

1

COPYRIGHT
sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea taxelor
aferente, cu condiţia indicării exacte a numărului şi datei
de apariţie a publicaţiei
Responsabilitatea integrală a asumării integrale a articolelor
trimise redacţiei aparţine autorilor

2

www.rft.forter.ro

CUPRINS
INVESTIGAREA FENOMENULUI MILITAR
Tendinţe în evoluţia strategiilor euro-atlantice de prevenire şi
gestionare a conflictelor internaţionale .......................................................... 8
Drd. Oana Mihaela VLADU
Riscuri şi ameninţări la nivel regional ce impun implementarea
Smart Defence în vederea creşterii capabilităţilor forţelor din Armata
României ...................................................................................................... 15
Robert-Mihai POENARU
Impactul războiului asupra demografiei Siriei ............................... 30
Sublocotenent Voinescu Mădălin
Aspecte teoretice privind implementarea conceptului de mentenanţă
centrată pe fiabilitate la echipamentele din dotare ....................................... 35
Colonel conf. univ. dr. ing. Ioan VIRCA
Maior lector univ. dr. ing. Dorel BADEA
Perspective în conceperea şi desfăşurarea războiului hibrid .......... 48
Locotenent Alexandra TÂLVAN
Este România pregătită să facă faţă unui agresor care utilizează
strategia războiului hibrid?........................................................................... 60
Locotenent Alexandra TÂLVAN
Intermarium - o interpretare actuală .............................................. 69
Maior Adrian DIMCEA
Principalele conflicte armate desfăşurate în 2017 pe glob ............. 85
Locotenent-colonel Radu MUNTENAŞU
Căpitan Sebastian ARTENA
TEATRE DE OPERAŢII
Afganistan între trecut şi viitor ...................................................... 94
Căpitan Daniel MEIROŞU
EDUCAŢIE, INSTRUCŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
Importanţa desfăşurării exerciţiilor inter-instituţionale de către
structurile din forţele terestre ..................................................................... 103
Plutonier adjutant Dan PURDEL
Forme de protecţie a forţei în cadrul operaţiilor de pace ............. 112
Sublocotenent Gabriel DOGARU
Mascarea, o nouă cerinţă pentru succesul în operaţiile forţelor
terestre ........................................................................................................ 123
Colonel Andrei Th.CONSTANTIN
Şcoala – un model de tocmire aleasă şi de cinstire a omului........ 135
Profesor dr. Aurel-Constantin SOARE
Ţintele strategice în istoria artei militare universale .................... 151
Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

3

Căpitan Bogdan-Alexandru CONSTANTIN
Noi perspective ale instrucţiei forţelor ........................................ 162
Maior Gligor VĂIDEAN
TEHNICĂ MILITARĂ ŞI ARMAMENTE
Implicaţii ale inteligenţei artificiale în domeniul militar.............. 175
Sublocotenent Cătălin NUŢU
Sistemul antirachetă al Federaţiei Ruse ...................................... 182
Căpitan Andrei NISTOR
Tendinţe pe plan internaţional privind dezvoltarea şi întrebuinţarea
sistemelor de apărare antiaeriană ............................................................... 186
Plutonier major Cristian OLTEANU
Sisteme de identificare utilizate pe câmpul de luptă .................... 198
Locotenent-colonel Marian NICULAE
Bomba electromagnetică – o armă pentru câmpul de luptă al
viitorului..................................................................................................... 207
Căpitan Valerian NOVAC
Tunul electromagnetic ................................................................. 227
Căpitan Valerian NOVAC
Locotenent-colonel Vasile CHINDRIŞ
Arme electromagnetice – sistemele de luptă neletale ADS şi
MEDUSA ................................................................................................... 252
Locotenent-colonel Ioan Adrian POPESCU
Căpitan Sebastian ARTENA

4

www.rft.forter.ro

Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

5

Investigarea
fenomenului militar

6

www.rft.forter.ro

Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

7

TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA STRATEGIILOR
EURO-ATLANTICE DE PREVENIRE ŞI
GESTIONARE A CONFLICTELOR
INTERNAŢIONALE

Drd. Oana Mihaela VLADU*
Abstract
Realităţile politice şi militare , au început să se schimbe în ultimul deceniu al
secolului trecut, NATO se confruntă cu noi provocări . Pentru a demonstra
credibilitatea şi angajamentul faţă de valorile pe care le apărau crearea sa ,
dar, de asemenea, pentru a gestiona în mod eficient noile riscuri şi ameninţări
specifice perioadei de după Războiul Rece , NATO a lansat un amplu proces de
adaptare la noile condiţii .
După un lung studiu , NATO a lansat şi realizat un proces de remodelare a
structurilor interne, în special armata , pentru a asigura consecvenţa , coerenţa
şi perspectivă în gestionarea cazurilor viitoare . Deci, se transformă treptat
într-un actor politic major în lumea viitoare.

Cuvinte Cheie: Uniunea Europeană, NATO, prevenirea
conflictelor, parteneriat euro-atlantic, managementul crizelor.
Tensiunile etnice si religioase apărute la nivel internaţional,
s-au creeat pe baza unor probleme apărute la nivel economic, politic
şi social, ce au dus la dezvoltarea unor noi tipuri de ameninţări.
Oana Mihaela VLADU este cercetător asociat in cadrul IGMO- Paris,
doctorand in Universitatea Naţională de Apărare " Carol I ", din Bucureşti ,
scriind teza cu tema " Evoluţia strategiilor euro- atlantice de prevenire şi
gestionare a conflictelor în perioada post Războiul Rece "
8
www.rft.forter.ro
*

In urma evenimentelor de la 11 septembrie 2001 au avut loc o serie
de măsuri in ceea ce priveşte schimbarea paradigmei securităţii la
nivelul Euro-Atlantic si al Uniunii Europene, asumandu-şi un rol
activ in apărarea comună.
Tendinţele in evoluţia strategiilor euro-atlantice de prevenire
şi gestionare a conflictelor internaţionale s-au indreptat către o
adoptare comună, realizată cu ajutorul parteneriatului complex
NATO-UE.
La 16 decembrie 2002, s-a semnat Declaraţia NATO-UE,
priviind Politica Europeană de Securitate si Aparare ( PESA).
Aceasta, permite accesul Uniunii Europene la capabilitaţiile NATO,
menţinandu-se principiile fundamentale, egalitatea, autonomia
decizională si interesele ambelor parţi, etc.
Scopurile urmărite de PESA fiind: prezervarea valorilor
comune, libertaţile individului si drepturile omului, intărirea
securităţii statelor membre, menţinerea păcii, promovarea cooperării
internaţionale, in vederea prevenirii si gestionării crizelor. Misiunile
si obiectivele PESA fiind evidenţiate prin cele trei sarcini de la
Petersbourg: misiuni umanitare, misiuni de menţ i nere a păcii,
misiuni de gestionare a crizelor şi operaţ ii de restabilire a păcii, care
au fost trecute ulterior in Tratatul UE.
Uniunea Europeană şi-a dezvoltat dimensiunea de apărare si
securitate implicându-se in operaţiuni preluate de la NATO in
Balcani, sau in misiunile proprii in Congo si Darfur, in timp ce
Alianta Nord Atlantică s-a implicat in Afganistan, Balcani, Sudan,
Irak si Marea Mediterana, mentinand astfel securitatea in spatiul
Euro-Atlantic.
Astfel a luat nastere “Plan-ul de acţiune antiteroristă” al
Consiliului European, ce definea linile politice generale ale UE.
Ulterior acestea au fost transpuse, in instrumente legislative.
În anul 2003 a fost adoptată Strategia de Securitate a Uniunii
Europene care alături de Conceptul Strategic NATO adoptat în 2010,
au schimbat mediul strategic euroatlantic, avand impreună multe
realizări.1

1

Council Conclusions of 25.2.2010 on the Internal Security Strategy for the
European Union: Towards a European security model; COM(2014) 154 final of
11.3.2014.
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Chiar şi asa, mediul de securitate European se confruntă cu
numeroase probleme interne ce pot creea instabilitate in partea sudica
si estica precum si cele externe din Africa şi Asia. Astfel, putem
spune că, zona euro-atlantică se confruntă cu provocările şi cu
oportunităţile mediu strategic iar responsabilitatea Uniunii Europene
şi a NATO este aceea de a proteja proprii cetăţeni promovând
interesele acestora şi valorile universale. Natura celor două
organizaţii fiind aceea de a oferi un avantaj comunităţii euro-atlantice
într-o lume aflată in continuă schimbare2.
Evoluţia strategiei NATO de management al criizelor
În septembrie 2014 a avut loc Summit-ul NATO din Ţara Galilor
care a marchat o evoluţie strategică a NATO, reorientandu-şi
strategia din nou către Est. Problemele apărute in Ucraina a readus in
discuţie apărarea colectivă si misiunile Alianţei de tip Art.5 care
întrunesc acordul majorităţii statelor aliate.
În acest context al evolutiilor de securitate in vecinătătile Estică
şi Sudică ale NATO, Summit-ul, care a avut loc în iulie 2016 a
reprezentat un reper de solidaritate a Aliantei si consemnarea
implementării deciziilor Summit-ului din Marea Britanie (septembrie
2014).
Puncele de lucru care se conturează pe agenda tematică sunt:
 implementarea măsurilor adoptate la Summit-ul din Marea
Britanie, si aici putem aminti, Planului de Actiune pentru
creşterea capacitătii operationale a NATO;

2



ontinuă adaptare NATO la pericolele mediu de securitate;



asigurarea resurselor pentru apărare;



î ntărirea politicii de parteneriate, consolidarea cooperării



NATO-UE;



importanţ a politicilor de extindere;

Calendarul pentru epoca post-Afganistan fusese deja expus la ultimul summitul NATO de la Chicago, în 2012.
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avansarea proiectului de apărare antirachetă;



consolidarea NATO in apărărea cibernetica şi combaterea
amenintărilor de tip hibrid;



definirea viitorului rol al NATO în Afganistan. 3

In tot acest context, consolidarea apărării colective reprezinta
pilonul de bază al securitătii Aliate, proces ce nu trebuie neglijat nici
după Summit-ul de la Varşovia prin care NATO a incearcat să-şi
liniştească membrii est-europeni, că Alianţa este una sigură si
puternică chiar dacă anexarea peninsulei Crimeea şi invazia militară
a Estului Ucrainei de către Rusia este una ilegală.
În concluzie, NATO incearcă să-şi incurajeze aliaţii esteuropeni, direct expuşi amenintărilor Rusiei prin adoptarea unor
măsuri politice şi militare ce au provocat dezbateri in cadrul
comunităţii Euro-Atlantice, referitor la viitoarea arhitectură a
securităţii europene.
Aceste dezbateri ce au avut loc in cadrul Summit-ului din
Ţara Galilor au dus catre o serie de decizii, care dovedesc existenţa
unei strategii politice coerente in cadrul Alianţei. Insă, situaţia
viitorului este una incertă, presiunea ameninţărilor este intr-o
continuă creştere, iar masurile NATO, ce par de compromis, ar trebui
sustinute cu măsuri suplimentare, în special pentru statele membre
din Europa de Est.
Evoluţia strategiei UE de management al crizelor
Anul 2016 este caracterizat de un context geopolitic total
schimbat comparativ cu anul 2003, astfel, ne putem întreba care este
scopul fundamental al unei noi strategii a UE? Raspunsul este acelaşi
ca în 2003, scopul unei strategii de securitate "externă" este
reprezentat de unul intern. Statele membre au interese diferite cu
privire la "arcul de instabilitate" ce mărgineşte vecinătatea sudică şi
estică a Uniunii. Chiar şi în aceste conditii, Uniunea Europeană
reuşeşte să se menţină şi să-şi găsească numitori comuni.
3

www.mae.com, accesat astazi 03.08.2016
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Societatea zilelor noastre este caracterizată de perioade
tulburi, în comparaţie cu perioada 2002-2003. Putem spune chiar , că
ne aflăm în mijlocul unei perioade de declin european, din cauza
crizei financiare şi a celei economice pe care o traversăm, precum şi
din cauza creşterii sau descreşterii ale noi sau vechi puteri ale lumii
globale contemporane. Într-o asemenea conjunctură, in care resursele
sunt limitate, iar problemele sunt intr-o continuă creştere, putem
obtimiza rezultatele numai prin utilizarea eficientă a resurselor.
Un exemplu de resursă pe care o putem folosi astăzi, este
Tratatul de la Lisabona. Care, chiar daca nu a creeat o politică
externă comună a UE, care să-i permită să inlocuiască politicile
externe individuale, a reusit să aducă elemente ale acţiunii externe,
sub o singură "umbrela" dar si sa creeze o adunătură de entităţi care
nu comunică î ntre ele, fiind conduse de istincte şi având obiective
contrastante, lipsite de o direcţiei reală.
De aici putem deduce necesitatea clară a unei strategii globale a
UE care să poată contribui la elaborarea politicii externe, în
conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Aceasta strategie ar putea
devenii un instrument de lucru dacă s-ar stabilii obiective clare si s-ar
identifica un set de interese comune. Dacă aceasta Strategia Globală
UE 2016 va reuşi să-şi atingă aceste obiective, poate devenii o
realizare remarcabilă a Uniunii. Astfel, putem spune că scopul
fundamental al Strategii Globale UE 2016 nu este acela de a revizui
Strategia Europeana de Securitate din 2003, ci acela de a dezvolta o
strategie globală, care să reunească acţiunile externe ale UE, de
securitate şi non-securitate. Aşa cum Winston Churchill afirma cu
ani mulţi in urmă:
„Domnilor, am rămas fără bani. Acum trebuie să gândim“4,
trebuie aplicat si in cazul dezvoltarii unei strategii globale a UE.

Concluzii
Evoluţia strategiilor euro-atlantice de prevenire şi gestionare
a conflictelor internationale pot fi reprezente de forţa dominantă a
modelării lumii. Astăzi, globalizarea crează un nivel ridicat de
4

Lawrence P. Farrell Jr., Gentlemen, We Have Run Out Of Money; Now We
Have to Think, National Defense Magazine, 11 Noiembrie, 2011.
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conectivitate, iar interconectivitatea globală schimbă sensul
frontierelor sau a mobilităţii, facandu-ne sa regândim migraţia,
cetăţenia, sănătatea sau dezvoltarea. Se preconizează ca turismul
global o să se apropie de 2 miliarde in 2030. Migraţia este intr-o
continuă creşte ca urmare a conflictelor, inegalităţii economice,
dezechilibrelor demografice şi schimbărilor climatice. Extremismul
se află deasemenea pe o pantă ascendentă datorită mediului prielnic
şi a oportunităţilor lumii interconectate ce permite ca numărul
"luptătorilor terorişti străini", ce au călătorit în Siria şi Irak să
depăşească cu mult numărul celor care au iniţiat jihadul în
Afganistan, Irak sau Somalia.
Trăim astfel într-o lume a paradoxurilor, în care tulburările
nu întârzie să-şi facă simţită prezenţa, dar şi a oportunităţilor ce scot
în evidenţă două lucruri clare. În primul rând, tendinţele globale nu
sunt liniare sau predeterminate, ci sunt de cele mai multe ori
produsul alegerilor umane. Acest lucru evidenţiază incertitudinea
viitorului apropiat şi î ndepărtat, precum şi rolul instituţiilor
internaţionale de securitate, inclusiv al NATO şi al Uniunii
Europene, în modelarea viitorului omenirii. În al doilea rând, nici
NATO şi nici Uniunea Europeană nu-şi permit luxul de a se
concentra doar pe problemele ce apar în interior. UE având
responsabilitatea de a-şi proteja cetăţenii, promovând î n acelaşi timp
interesele şi valorile universale.
Este o responsabilitate dictată de istorie şi un interes dictat de
geografie. Natura î nsăşi a UE ca un construct al societăţii
interconectate ne oferă avantajul unic de a impune direcţia într-o
lume mai complexă, mai conectată dar, în mod paradoxal, cu o
ordine mondială mult mai contestată.
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RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA NIVEL
REGIONAL CE IMPUN IMPLEMENTAREA
SMART DEFENCE ÎN VEDEREA CREŞTERII
CAPABILITĂŢILOR FORŢELOR DIN ARMATA
ROMÂNIEI

Robert-Mihai POENARU*
Abstract
Mediul internaţional de securitate se află într-o continuă
schimbare. Noi ameninţări la adresa spaţiului euroatlantic apar
frecvent, iar Alianţa Nord-Atlantică, principala organizaţie
politico-militară responsabilă de securitatea acestui spaţiu,
trebuie să găsească noi soluţii pentru rezolvarea acestora.
În contextul actualei crize economice, NATO se confruntă
cu problema dată de nevoia de a genera capabilităţi. Astfel, a
apărut iniţiativa Smart Defence, prin intermediul căreia pot fi
dezvoltate o serie de capabilităţi ce, la nivel naţional, ar fi fost
imposibil de realizat.
În noul context de securitate, România poate găsi soluţii
viabile şi poate deveni un promotor al stabilităţii regionale. În
Robert-Mihai POENARU, Doctorand în Ştiinţe Militare şi Informaţii în
cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ” Carol I”, UNAP, Bucureşti,
România şi membru fondator al ” Centrului de Studii pentru Securitate,
Managementul
Crizelor
şi
Prevenirea
Conflictelor”,
E-mail
:
poe_robert87@yahoo.com
*
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vederea realizării acestui proces, ţara noastră are nevoie de
capabilităţi credibile care să fie în măsură să răspundă noilor
ameninţări. Dezvoltarea acestor capabilităţi este mult mai
eficientă şi mai putin costisitoare prin implementarea conceptului
Smart Defence.
Cuvinte cheie: Smart Defence, capabilităţi NATO,
interoperabilitate, abordare cuprinzătoare, Summitul din
Varsovia, riscuri şi ameninţări la adresa României
Introducere
De-a lungul istoriei, au avut loc nenumărate conflicte, iar
pentru protejarea spaţiului euroatlantic a fost înfiinţată Alianţa
Nord-Atlantică, la 4 aprilie 1949. Aceasta este o organizaţie
politico-militară a cărei principală sarcină o constituie apărarea
colectivă. În ultimul deceniu, NATO a devenit un actor şi un
factor de stabilitate la nivel global. Ţara noastră este unul din cei
28 de membrii ai acestei Alianţe. Pentru a putea respecta
angajamentele asumate în cadrul acestei Alianţe şi pentru a fi în
măsură să devină un actor regional important şi un factor de
stabilitate, România are nevoie stringentă de capabilităţi.

1. Particularităţi teoretico-metodologice şi implicaţiile
operaţionale ale implementării iniţiativei Smart
Defence
Pentru a putea fi în măsură să răspundă tuturor
ameninţărilor, NATO s-a aflat, în nenumărate rânduri, în postura
de a se adapta la schimbările din mediul de securitate, dar şi în
postura de a genera noi capabilităţi. Acest lucru este unul destul
de dificil în contextul actualei crize economice, iar o soluţie reală
la această problemă este iniţiativa Smart Defence. Această
iniţiativă are rolul de a genera capabilităţi, de a le dezvolta sau de
16
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a le menţine într-o stare de funcţionare pe cele deja existente, în
vederea protejării spaţiului euroatlantic.
Diferitele lecţii învătate de către NATO în teatrele de
operaţii, dintre cele mai importante fiind Afganistanul şi Balcanii
de Vest, au evidenţiat o serie de deficienţe în ceea ce priveşte
capabilităţile, dar şi nevoia pregnantă de abordare a unei crize pe
diferite paliere precum cel politic, militar şi civil. Varianta de
gestionare a unei crize, într-o manieră cuprinzătoare, reprezintă în
acest moment, cea mai viabilă soluţie. NATO are un set unic de
capabilităţi, atât politice, cât şi militare, de a răspunde oricărui tip
de ameninţare. Alianţa foloseşte aceste mijloace pe care le are la
dispoziţie pentru a rezolva o situaţie tensionată, înainte ca ea să
escaladeze într-un conflict care poate aduce atingere securităţii
statelor membre şi va interveni pentru a stopa orice conflict aflat
în desfăşurare ce poate afecta în vreun fel această securitate, dar şi
în situaţii post-conflict. Toate aceste măsuri sunt luate pentru a
garanta securitatea statelor membre şi implicit securitatea zonei
Euro-Atlantice.
În cadrul Summitului de la Chicago, în mai 2012, şefii de
stat şi de guvern ai statelor membre au lansat iniţiativa Smart
Defence pentru a se putea asigura că Alianţa poate dobândi,
dezvolta sau menţine capabilităţile necesare în vederea atingerii
obiectivelor propuse pentru Forţa NATO 2020. Summitul a
reprezentat un prim, dar esenţial pas în dezvoltarea acestei
iniţiative. La acea dată, a fost aprobat un pachet concret de
proiecte multinaţionale, ce vizau protecţia forţelor, îmbunătăţirea
supravegherii şi a instrucţiei1. O definiţie cât mai exactă a Smart
Defence poate fi: acţiunea prin care membrii Alianţei pot genera
1

Summit Declaration on Defence Capabilities: Toward NATO Forces 2020, 20
May 2012, URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87594.htm,
accesat la 26.06.2016, ora 12.00
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prin cooperare capabilităţi de apărare moderne, într-o manieră
coerentă şi eficientă, beneficiind de costuri cât mai reduse. În
acest sens este necesară specializarea pe proiecte, dar şi o mai
bună coordonare a eforturilor privind achiziţiile din domeniul
apărării. De asemenea, o altă caracteristică importantă a acestei
iniţiative este faptul că ea este creată de către naţiuni, pentru
acestea şi prin intermediul lor. Prin urmare, transparenţa,
angajarea capabilităţilor multinaţionale, implicarea statelor, chiar
şi cele partenere, în proiecte multinaţionale, colaborarea strânsă cu
UE, precum şi realizarea unor aranjamente cu privire la găsirea
unor soluţii de finanţare, constituie părţi esenţiale ale Smart
Defence. Smart Defence are o natură profund multinaţională, în
care statul joacă rolul central.
NATO a stabilit clar, încă de la Summitul de la Chicago,
din 2012, domeniile în care va fi aplicat Smart Defence. Este
vorba de capabilităţile cu importanţă critică pentru Alianţă, şi
anume: apărarea antibalistică, intelligence, supraveghere şi
recunoaştere, menţinerea stării de pregătire, antrenament şi
pregătirea forţelor, angajare activă şi protejarea forţelor 2, muniţiile
ghidate de înaltă precizie, apărare cibernetică, precum şi servicii
comune de informaţii. Acestea ar fi numai câteva dintre domeniile
cheie pe care aliaţii şi-au propus să le dezvolte. Pincipalele
componente ale Smart Defence sunt: prioritizarea investiţiilor,
specializare şi cooperare. Astfel elementele constitutive ale
conceptului de SMART DEFENCE se pot defini 3 :

Cf. Cristina Bogzeanu, „Pooling&Sharing“ şi „Smart defence“.
Dincolo de concept, articol publicat în „Strategii XXI – Complexitatea şi
dinamismul mediului de securitate”, Bucureşti 2013, vol. 2, p. 299
3
Cf. General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU, NATO
„SMART DEFENCE” INTRE CONCEPTUL TEORETIC SI REALITATE,
Revista de Ştiinţe Militare, Editată de Secţia de Stiinţe Militare a Oamenilir de
Ştiinţă din România, p.12
2
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- prioritizarea: alinierea priorităţilor naţionale cu cele ale
capabilităţilor NATO a fost o provocare pentru anii trecuţi. Acum
prin Smart Defence se deschide o oportunitate pentru o abordare
transparentă, cooperantă şi care să ţină seama de raportul costeficienţă pentru a îndeplini cerinţele Alianţei în domeniul
Capabilităţilor;
- specializarea: cu bugetele sub presiune datorită crizei
economice dar şi a unei proaste guvernări, unele ţări NATO (între
care se remarcă şi Romania) iau decizii unilaterale de a amâna sau
abandona anumite capabilităţi. Acest fapt determină, în mod
direct, creşterea efortului celorlalţi aliaţi în special a SUA, ceea ce
nu este corect. Reducerile bugetare pentru apărare, necoordonate
în cadrul Alianţei, prejudiciază grav capacitatea de a face faţă, cu
succes, provocărilor multiple ale secolului XXI. NATO, prin noul
Concept Smart Defence este gata să încurajeze specializarea pe
proiecte astfel ca membrii să se concentreze pe punctele lor
naţionale forte, în cooperarea cu toţi membrii sau cu unii dintre ei,
menţinând în acelaşi timp suveranitatea naţională pentru decizia
finală a acestora;
- cooperare: acţionând împreună naţiunile pot avea acces
la capabilităţi pe care nu şi le-ar putea permite în mod individual.
Cooperarea poate lua forme diferite, cum ar fi un mic grup de
naţiuni, condus de o naţiune cadru, sau partajarea strategică între
cei care sunt apropiaţi în termeni de geografie, cultură sau
echipamente comune.
În ceea ce priveşte cooperarea dintre NATO şi UE, cu
privire la generarea de capabilităţi, au fost dezvoltate o serie de
proiecte importante, care sunt legate de lecţiile învăţate din
teatrele de operaţii: sprijin medical, combaterea dispozitivelor
explozive improvizate, dar şi în domenii precum arme nucleare,
biologice şi chimice.
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Miniştrii apărării din statele membre s-au întâlnit în cadrul
unui summit, la data de 26 februarie 2014 şi au decis că
dezvoltarea Smart Defence continuă să constituie o necesitate.
Doar dispunând de un set de capabilităţi adecvate, Alianţa poate
face faţă ameninţărilor din mediul internaţional de securitate, iar,
prin intermediul acestei iniţiative pot fi generate aceste capabilităţi
într-un timp cât mai scurt şi cu un buget cât mai mic.
Secretarul General al NATO de la acea dată, Anders Fogh
Rasmussen, menţiona într-o declaraţie a domniei sale că ,,în
decursul operaţiilor noastre, incluzând aici Libia şi Afganistan,
am identificat zonele în care capabilităţile noastre nu merg destul
de departe sau prea puţine ţări dispun de ele”4. Deoarece
caracteristicile mediului internaţional de securitate se află într-o
continuă schimbare şi ameninţările care apar sunt variate, Alianţa
trebuie să îşi asigure capabilităţile prin care să îşi poată îndeplini
sarcinile şi misiunile asumate prin Tratatul de la Washington şi
Conceptul Strategic. În vederea asigurării apărării colective, în
cadrul summit-ului NATO din Ţara Galilor au fost aprobate o
serie de măsuri privind modul de reacţie al NATO la noile
provocări de securitate. Astfel, a fost dezvoltat şi ulterior aprobat
în cadrul summit-ului: Planul de Acţiune al NATO pentru
creşterea nivelului de reacţie. Acesta cuprinde un set de măsuri
necesare pentru a face faţă noilor schimbări apărute în mediul de
securitate, atât în imediata apropiere a graniţelor Alianţei, cât şi
mai îndepărtate, cum ar fi Orientul Mijlociu sau problemele din
Nordul Africii, care la rândul lor pot aduce atingere securităţii
spaţiului euro-atlantic, într-o mai mică sau mai mare măsură. Prin:
aerian, terestru şi maritim în partea de est a Alianţei. Măsurile
adoptate includ componentele necesare pentru a se asigura că

4

http://www.nato.int accesat 04.08.2016, ora 10.00
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Alianţa poate răspunde pe deplin provocărilor de securitate pe
care le poate avea.
NATO va creşte semnificativ capacitatea Forţei de
Răspuns a NATO (NRF) prin dezvoltarea unor pachete de forţe
care vor fi capabile să acţioneze rapid şi să răspundă la
potenţialele provocări şi ameninţări într-un timp cât mai scurt. În
cadrul acestui plan se va stabili o Grupare Multinaţională de Forţe
cu un Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (VHRJTF), ca nouă forţă
comună aliată care va putea fi dislocată în câteva zile pentru a
răspunde provocărilor ce apar, în special la graniţa estică a
Alianţei. Această capabilitate va include o componentă terestră cu
forţe corespunzătoare aeriene, maritime şi de operaţii speciale
disponibile5. Nivelul de reacţie a elementelor VHRJTF va fi testat
prin exerciţii derulate la notificări în timp scurt. Se va stabili, de
asemenea o prezenţă adecvată de comandă şi control şi unii
facilitatori de forţe în teren pe teritoriile Aliaţilor din est, în orice
moment, cu contribuţii din partea aliaţilor pe bază rotaţională,
concentrate pe scenarii de planificare şi exerciţii de apărare
colectivă. Toate aceste măsuri pot fi folosite de către aliaţi şi
pentru descurajare.

Ameninţări şi riscuri de fac necesară implementarea
Smart Defence
În acest moment, orice analist de securitate care îşi
propune să facă o analiză concludentă asupra ameninţărilor şi
riscurilor la care este supusă ţara noastră, trebuie să ia în
considerare atât ameninţările convenţionale cât şi cele
neconvenţionale, iar preponderenţa şi ritmul tot mai crescut al
ameninţărilor de tip neconvenţional ne face să tindem spre faptul
5

http://www.mae.ro/node/28465 accesat astazi 07.08.2016, ora 09.00
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că acestea au sau vor avea într-un timp cât mai scurt un impact
mult mai mare asupra domeniului apărării decât cele
convenţionale. Deşi riscul unei agresiuni militare de tip
convenţional este unul redus în esenţă, acest factor nu trebuie
nicicând neglijat datorită impactului major pe care îl poate avea
asupra României şi asupra întregii Alianţe. Constituirea şi
dislocarea unor structuri militare în proximitatea României de
către unele state care nu sunt membre ale Alianţei Nord-Atlantice,
concomitent cu derularea unor procese de reorganizare,
modernizare şi înzestrare cu sisteme de armamente şi mijloace de
luptă moderne, de dezvoltare a capabilităţilor forţelor speciale cu
mobilitate ridicată, a infrastructurii militare şi de intensificare
a exerciţiilor militare de amploare nenotificate, reprezintă factori
de risc la adresa securităţii regionale6.
Ultimele acţiuni întreprinse de Federaţia Rusă, precum
poziţionarea de tehnică militară la graniţa sa vestică, ne face să
înclinăm că la nivel regional aceasta ar putea fi singurul adversar
ce ce poate demara o astfel de acţiune. Răspunsul României
trebuie să fie promt şi oportun, iar această idee pare să fie agreată
şi la nivelul NATO. Măsurile de apărare şi descurajare adoptate la
ultimul summit al Alianţei sunt, de asemenea, în concordanţă cu
cele stipulate mai sus.
Menţinerea conflictelor îngheţate în Regiunea Extinsă
a Mării Negre şi posibilitatea apariţiei de noi, astfel de conflicte în
proximitatea României au potenţialul de a proiecta efecte negative
la nivel regional. Totodată, existenţa şi perpetuarea tensiunilor
interetnice şi a dezechilibrelor regionale sau locale în zonele de
proximitate şi de interes ale României pot conduce la declanşarea
unor conflicte7.
Analistii din domeniul militar fac referire la decizia luată
la Summitul NATO de la Varşovia, de a constitui o brigadă
Cf. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, Cap III,
Art. 34
7
Cf. Carta albă a Apărarii, București, 2015, Cap. I, http://
www.legalis.ro/2016/04/25/ carta-alba-a-apararii/, accesat astazi 14.08.2016,
ora 10.00
6
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multinaţională de apărare în Europa de Sud-Est, găzduită de
Romania. Aceştia sunt de părere că nici măcar o prezenţă navală
prin rotaţie a SUA şi a altor aliaţi din cadrul NATO, în Marea
Neagră, nu va fi suficientă în vederea descurajării unei eventuale
agresiuni ruseşti, după anexarea Crimeii de la Ucraina 8. Analizând
capabilităţile navale ale României şi Bulgariei, precum şi
schimbarea de perspectivă a Turciei, după tentativa de puci eşuată,
pare din ce în ce mai greu pentru ţara noastră să fie capabilă de a
oferi un răspuns viabil la ameninţările venite în Zona Extinsă a
Mării Negre. Propunerea venită din partea ţării noastre de a forma
alături de Turcia şi Bulgaria o flotilă în Marea Neagră pare tot mai
nerealizabilă în contextual geopolitic şi geostrategic actual. Pe
lângă refuzul autorităţilor bulgare de a contribui efectiv la
formarea acestei capabilităţi, în acest moment, Turcia doreşte să-şi
regândească strategia la nivel european, euroatlantic şi de ce nu,
euroasiatic. În urma ultimelor evenimente petrecute în această
ţară, apare tot mai frecvent ideea de a forma un parteneriat cu
Rusia, lucru inimaginabil pentru NATO şi UE, având în vedere că
această ţară este cel mai important aliat militar pentru NATO din
Europa, Turcia fiind cea de-a doua ţară contributoare cu forţe
militare în cadul Alianţei. Dacă avem în vedere şi poziţia
geostrategică a Turciei, vom vedea că printr-o eventuală
schimbare radicală de viziune a acestei ţări şi caderea acesteia sub
influenţa Rusiei, va determina schimbarea polilor de putere, atât în
regiunea Mării Negre, cât şi în zona euroasiatică. Menţionăm că
această ţară, în conformitate cu Convenţia de la Montreaux, este
cea care controlează accesul navelor militare în Marea Neagră,
ceea ce limitează accesul aliaţilor şi o să creeze restricţii în a
mobiliza forţe navale ale Alianţei Nord Atlantice în zonă.
Unele elemente negative şi care ar putea avea un real
impact asupra secuităţii naţionale, în contrapondere cu
ameninţarea venită dinspre est, ar fi 9:
8

Cf. Janusz Bugajski and Peter Doran,CEPA, Black Sea Defended NATO
Responses to Russia’s Black Sea Offensive, Strategic Report Nr.2, pp.2-4
9
Idem
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 NATO nu deţine în prezent suficiente forţe la Marea
Neagră, sau de-a lungul frontierei estice, care să ofere acel
factor de descurajare puternică aşa cum este menţionat în
ultima declaraţie a şefilor de stat şi de guvern prezenţi la
Summit-ul din Varşovia
 În acest moment, deşi la Summit au fost create premisele
şi au fost date aprobările în vederea creării unor forţe aliate
în zona statelor baltice şi a zonei sud-estice a Alianţei, în
vederea accentuării posturii de descurajare, susţinerea
acestor structuri ar trebui să vină din partea forţei de
reacţie rapidă, ce are în compunere unităţi aeriene, navale
şi de operaţii special, compusă din aproximativ 40.000 de
militari. Această structură însă nu este mobilizată iar
forţele aliate dislocate în aceste teritorii trebuie să se
bazeze pănă la venirea aliaţilor tot pe forţele naţionale,
acolo unde ele există
 Sistemul de Apărare Antirachetă, capabilitate ce cuprinde
şi elementele de scut anti-balistic de la Deveselu, ce a fost
trecută în componenţa NATO în urma ultimului summit,
oferă României anumite avantaje strategice. Cu toate
acestea, acest sistem are şi anumite puncte slabe ce ar
putea fi exploatate de către adversari. Aceste limitări fizice
ale sistemului sunt numărul de interceptori EPAA
dislocaţi, în prezent acesta fiind unul limitat. Acest sistem
EPAA ar putea fi penetrat de către rachetele de distrugere
în masă (ADM). Un alt dezavantaj al sistemului EPAA
este acela că este creat să intercepteze şi să distrugă
ameninţările balistice din afara atmosferei care provin din
Iran, şi incapabil să intercepteze rachetele balistice ruseşti.
Referitor la acest fapt trebuie menţionat că Rusia deja şi-a
dislocat în zona Sevastopol/ Crimea un important arsenal
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de rachete balistice10. În vederea limitării acestor
ameninţări, prin intermediul Smart Defence poate fi
achiziţionat sistemul de apărare antirachetă Patriot, folosit
de armata SUA. Ţările ce pot participa efectiv la crearea
acestei capabilităţi sunt România, Polonia şi Bulgaria.
O serie de măsuri întreprinse de ţara noastră care să contravină
acestor riscuri şi ameninţări ar fi 11:
 Identificarea vulnerabilităţilor interne care pot fi vizate de
către Rusia sau alt actor internaţional şi crearea unui cadru
cuprinzător şi credibil de răspuns
 Continuarea exerciţiilor comune aliate la Marea Neagră,
ceea ce ar permite principalilor actori din cadrul NATO să
deţină capabilităţi navale în zona Mării Negre. Alianţa
Nord-Atlantică poate creşte, de asemenea, capacitatile
grupurilor sale maritime permanente. În prezent, NATO
deţine două astfel de grupuri multinaţionale de reacţie
rapidă. O altă măsură menită să descurajeze orice acţiune
venită din partea Rusiei ar fi o mai bună protecţie militară
pentru baza navală din Constanţa. Această măsură ar
determina creşterea protecţiei pentru întregul flanc estic
 Spre finalul acestui deceniu, importanţa securităţii
maritime va creşte simţitor, iar importanţa îmbunătăţirii
capabilităţilor militare este crucială. România trebuie să
lucreze eficient şi să propună în mod vehement revizuirea
şi actualizarea Strategiei Maritime Aliate. Mediul politic
trebuie să lucreze cu factorul militar pentru evidenţia
importanţa zonei Mării Negre şi pentru a determina la
nivel aliat crearea unei capabilităţi maritime credibilă în
ţara noastră. Am văzut deja decizia în cadrul Summit-ului
NATO din Varşovia de a acorda Mării Negre importanţa
10

Cf. http://www.paginaderusia.ro/rusia-s-a-razgandit-nu-vom-desfasura-armenucleare-in-crimeea/ accesat astăzi 15.08.2016, ora 12.00
11
Ibidem 9
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necesară la fel ca Mării Baltice sau Oceanului Atlantic.
Acum, această decizie trebuie exploatată rapid, iar la
summit-ul miniştrilor apărarii programat pentru toamna
acestui an, România trebuie să vină cu un proiect viabil.
 Procesul de modernizare a forţelor armate române trebuie
să continue. Alocaţiile bugetare pentru acest sector vor
continua să crească, iar la nivelul planificării apărării
trebuie evaluate capabilităţile şi priorităţile.
 Continuarea procesului de cooperare între statele riverane
Mării Negre, inclusiv cu parteneri precum Ucraina şi
Georgia. Acest lucru ar putea crea premiza pentru
găzduirea forţelor NATO în anumite porturi la care nu are
acces.
Având în vedere cele enunţate mai sus, prin intermediul
Smart Defence pot fi demarate programe de creştere a
capabilităţilor pentru constituirea unei forţe navale semnificative.
Această forţă, în opinia nostră, ar trebui să includă nave-amfibie
şi drone. La capitolul drone, România deja participă la un
asemenea proiect în cadrul Smart Defence 12.
Investiţii mai mari ar trebui să fie alocate pentru securitatea
cibernetică, profitând de dibăcia tehnologică din România şi
Bulgaria.
Concluzii
Principalele probleme cu care se confruntă NATO în
vederea îmbunătăţirii capabilităţilor, astfel încât să poată face faţă
tuturor ameninţărilor, sunt cele generate de timp şi resurse. Însă,
ele vor trebui realizate până în anul 2020, pentru a putea realiza
obiectivul propus, acela de a avea o Forţă NATO bine antrenată,
bine echipată, rapid dislocabilă şi interoperabilă, care să facă faţă
tuturor ameninţărilor la adresa aliaţilor.

12

Cf. http://www.romaniatv.net/14-tari-nato-printre-care-si-romania-vorcumpara-cinci-drone-fara-munitie_29408.html
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Datorită faptului că, în prezent NATO participă la operaţii
de gestionare a unor situaţii de criză, la generarea de capabilităţi,
trebuie să se ţină cont de abordarea cuprinzătoare a operaţiilor.
Astfel, trebuie dezvoltate o serie de capabilităţi civile de
management al crizelor prin care Alianţa să poată răspunde
oricărei ameninţări la adresa securităţii spaţiului euroatlantic.
Prin intermediul Smart Defence, membrii Alianţei pot
beneficia de un set de capabilităţi, atât de necesare, pe care nu lear fi putut dezvolta la nivel naţional. Atuul acestei iniţiative mai
poate fi dat de faptul că aceste capabilităţi pot fi dezvoltate într-o
manieră mult mai eficientă şi mult mai economică.
Apariţia unor noi riscuri şi ameninţări la adresa NATO, în
acest moment pe lângă ameninţările convenţionale, au mai apărut
şi ameninţările asimetrice, care sunt tot mai numeroase şi au
condus la modernizarea Alianţei din punct de vedere conceptual,
structural şi operaţional. Astfel, aflată în faţa acestor ameninţări,
Alianţa a răspuns prompt şi s-a adaptat noii situaţii de securitate.
Pentru a-şi putea păstra nivelul de ambiţie, organizaţia avea
nevoie de aceste schimbări.
Astfel, opinăm că, Smart Defence reprezintă rezultatul
punerii la punct a noului proiect de garantare a securităţii statelor
membre.
România trebuie să se concentreze pe dezvoltarea sau
participarea la proiecte care să servească nevoilor concrete de
securitate şi care să vină ca o contrapondere la ameninţările la care
este supusă. Astfel, opinăm că, proiectele prioritare la care ţara
noastră trebuie să participe sunt cele care iau în calcul crearea unei
forţe maritime la Marea Neagră, pentru a putea putea contracara
ameninţarea venită din partea Rusiei, odată cu anexarea Crimeei şi
crearea unei flote puternice în această regiune. Acest proiect s-a
bucurat în perioada de dinaintea ultimului summit NATO de
câteva reuşite, fără însă a fi aprobat de către şefii de stat şi de
guvern prezenţi la Varşovia. De asemenea, neînţelegerile dintre
partea română şi cea bulgară, au condus la stoparea acestui
proiect. Având în vedere cele enunţate mai sus, prin intermediul
Smart Defence pot fi demarate anumite programe de creştere a
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capabilităţilor în vederea constituirii unei forţe navale aliate la
Marea Neagră capabilă să răspundă ameninţărilor venite din
partea Rusiei. Menţionăm faptul că în zona Sevastopol Federaţia
Rusă a concentrat în ultima perioadă un număr mare de nave ce îi
conferă în acest moment superioritate strategică în această zonă.
Această nouă forţă, în opinia noastră, ar trebui să includă şi naveamfibie şi drone care, pe lângă avantajele produse de descurajare
în zona maritimă, să fie capabilă să ofere şi un răspuns promt
terestru.
O altă capabilitate importantă ce trebuie dezvoltată şi care
este uşor realizabilă prin intermediul Smart Defence este aceea a
apărării împortiva atacurilor cibernetice. În cadrul summit-ului din
Polonia, şefii de stat şi de guvern prezenţi, au adoptat ca apărarea
împotriva atacurilor cibernetice să fie declarată a patra dimensiune
de apărare după cea terestră, aeriană şi navală. Acest aspect, în
opinia noastră, va conduce la o creştere semnificativă a alocaţiilor
bugetare pentru acest sector şi implicit la dezvoltarea unor
proiecte importante pentru a putea contracara orice ameninţare
venită la adresa securităţii statelor membre. Acesta poate fi un
moment prielnic pentru ţara noastră de a-şi lansa candidatura în
vederea dezvoltării unei astfel de capabilităţi ca naţiune lider.
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IMPACTUL RĂZBOIULUI ASUPRA
DEMOGRAFIEI SIRIEI

Sublocotenent Voinescu Mădălin*
Orice hartă, diagramă sau element statistic în ceea ce
priveşte Siria este valabil pentru o scurtă perioadă de timp.
Sângerosul război civil care macină ţara de mai bine de 5 ani, cu
toate implicaţiile lui, determină schimbări rapide din toate
punctele de vedere. Dinamica evenimentelor face inutilă orice
proiecţie pe termen lung, iar posibilităţile de predicţie sunt
limitate de mulţimea de variabile.
Cel mai influenţat factor este populaţia civilă care a ales
într-un procent semnificativ calea exilului, fie doar prin părăsirea
marilor centre urbane ale ţării pentru zonele rurale mai puţin
afectate de război, fie spre ţările vecine ca Liban, Egipt, Irak,
Iordania sau în Turcia unde este cel mai mare număr de refugiaţi
sirieni din afara graniţelor Siriei, fie dincolo de Mediterana în
Europa Occidentală.
De la începutul războiului civil aproape jumătate dintre
sirieni, din cele mai multe estimări peste 9 milioane de locuitori
au ales să-şi părăsească locuinţele, schimbându-le cu taberele de
refugiaţi.
Republica Arabă Siriană, aşa cum este denumirea oficială
a ţării, avea o populaţie estimată la nivelul anului 2014 de
aproximativ 17.951.639 arabi sirieni care, alături de 600.000 de
*

Batalionul 20 Infanterie

Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

30

arabi palestinieni, constituiau aproximativ 74% din populaţie.
Sirienii sunt în general levantini băştinaşi, înrudiţi cu vecinii lor
direcţi, precum libanezii, palestinienii, irakienii, maltezii şi
iordanienii.
Numărul creştinilor băştinaşi vorbitori de aramaică vestică
şi asirienilorse ridica în aceleaşi estimări la aproximativ 400.000
de oameni. Vorbitorii de aramaică vestică creştinii sirieni locuiesc
în toată ţara, în special în marile centre urbane, pe când asirienii
locuiesc în special în nord şi nord-est (Homs, Aleppo, Qamishli,
Hasakah). În special grupul asirian încă păstrează dialecte neoaramaice ca limbi scrise şi vorbite, pe când sătenii din Ma'loula,
Jubb'adin şi Bakh'a încă păstrează aramaica vestică.
Kurzii constituie în jur de 9% din populaţie, sau
aproximativ 1.6 milioane de oameni fiind al doilea grup etnic de
pe teritoriul Siriei. Cei mai mulţi kurzi locuiesc în partea nordestică a Siriei şi cei mai mulţi vorbesc varianta Kurmanji a limbii
kurde.

Compoziţia etno-religioasă a Siriei.

Siria este, de asemenea, casă a altor grupuri etnice diferite,
în special turkmenii (în jur de 500.000–1.000.000), cerchezii (vreo
100.000), grecii şi aproximativ 100,000 de armeni veniţi în timpul
Genocidului Armean. Siria are a şaptea cea mai mare populaţie
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armeană din lume. Ei sunt adunaţi în special în Aleppo, Qamishli,
Damasc şi Kesab.
Populaţia Siriei este în general eterogenă atât din punct de
vedere etnic, cât şi religios, aparte fiind populaţia creştină. Altfel
nu pot fi luate în considerare probleme interetnice.
Siria a fost odată casa unei populaţii importante de evrei,
cu mari comunităţi în Damasc, Aleppo şi Qamishii. Din cauza
perscecuţiilor din Siria şi oportunităţilor din alte părţi, evreii au
început să emigreze în cea de-a doua jumătate a secolului 19 în
Marea Britanie, Statele Unite şi Israel. Procesul s-a terminat cu
înfiinţarea statului Israel în 1948. Astăzi, doar puţini evrei rămân
în Siria.
Cea mai mare aglomeraţie umană este de-a lungul văii
fluviului Eufrat şi de-a lungul câmpiei de coastă, o fâşie fertilă
între munţii de coastă şi deşert. Densitatea totală a populaţiei din
Siria este de în jur de 99 de locuitori pe kilometru pătrat. Potrivit
World RefugeeSurvey 2008, publicat de Comitetul pentru
Refugiaţi şi Imigranţi din Statele Unite, Siria a găzduit o populaţie
de refugiaţi şi căutători de azil de aproximativ 1.852.300 oameni.
Majoritatea vastă a acestei populaţii era din Iraq (1.300.000), dar
populaţii considerabile din fosta Palestină (543.400) şi Somalia
(5.200) au locuit de asemenea în ţară. Astfel, plecând de la
armenii veniţi după Genocidul Armean şi până la începerea
conflictului în 2011, Siria a reprezentat o ţară gazdă pentru mulţi
refugiaţi în urma conflictelor din Orientul Mijlociu şi nu numai.
Cea mai mare concentraţie a diasporei siriene din afara
lumii arabe este în Brazilia, care are milioane de oameni cu origini
arabe sau din Orientul Apropiat. Brazilia este prima ţară de pe
continentele americane ce oferă vize umanitare refugiaţilor sirieni.
Majoritatea arabilor argentinieni sunt de origine libaneză sau
siriană.
În ce priveşte ceea ce ONU a descris ca cel mai mare caz
umanitar neprevăzut din era noastră, în jur de 9.5 milioane de
sirieni, adică jumătate din populaţie, s-au mutat de când izbucnit
Războiul Civil Sirian în martie 2011. Dintre aceştia 4 milioane
sunt în afara ţării ca refugiaţi. Populaţia Siriei este de cca 20 de
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milioane de locuitori. Sporul natural este ridicat, de 22,5‰,
datorită natalităţii mari de 27,2‰ şi a mortalităţii mici de 4,7‰.
În ultima vreme, de la începutul războiului, rata mortalităţii a
crescut puternic datorită războiului civil. Speranţa de viaţă este
ridicată pentru un stat din Orientul Apropiat, de 69 de ani pentru
bărbaţi şi 72 de ani pentru femei, dar şi acest indice demografic a
scăzut din cauza războiului civil. Este estimat că după 2011
speranţa de viaţă a scăzut cu aproximativ 17 de ani pentru bărbaţi
şi cu 15 ani pentru femei.
Departamentul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea
Afacerilor Umane (UNOCHA) estimează că peste 13 milioane de
sirieni au nevoie de ajutor umanitar. Este interesant faptul că, cel
puţin în ţările vecine, Iordania sau Liban, numărul refugiaţilor
sirieni reprezintă procente importante din totalul populaţiei locale,
lucru care face imposibil sprijinul din partea naţiunilor gazdă.
De asemenea, Centrul Sirian de Cercetare în Politică
estima că la începutul anului 2016 nu mai puţin de 11,5 procente
din populaţia Siriei fusese ucisă sau rănită în războiul civil, iar
mortalitatea a crescut de la 4,4 la mia de locuitori în 2010 la 10,9
la mia de locuitori în 2015.
În ciuda implicării a numeroase organizaţii internaţionale,
a ajutoarelor acordate, îndeosebi a sprijinului pentru sistemul de
sănătate de pe teritoriul Siriei, se estimează că populaţia va avea
un declin de 1.129 persoane pe zi în anul 2016, fapt datorat atât
ratei crescute a mortalităţii, cât şi numărului mare de refugiaţi care
vor continua să părăsească ţara, ambele fiind urmări ale războiului
civil.
BIBLIOGRAFIE
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND
IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE
MENTENANŢĂ CENTRATĂ PE FIABILITATE
LA ECHIPAMENTELE DIN DOTARE

Colonel conf. univ. dr. ing. Ioan VIRCA
Maior lector univ. dr. ing. Dorel BADEA

Abstract
The preventive maintenance system that is applied to all
vehicles from own car fleet, taking into consideration the high
degree of their physical wear, may still have as result an increase
of heir availability and reduction of operating costs. The
preventive maintenance works specific to vehicles are fulfilled
after a certain amount of kilometers or time, while the norm to
work up to the next maintenance activity was not consumed
totally or at all, and the full conducting of this action contributes
to reducing the intensity of failure of aggregates and subassemblies, specific to the random faults. Therefore, it is useful
the investigation of methods for determining the optimum
periodicity of the best preventive maintenance activities based on
different criteria, but in order to reduce immobilization time of the
car fleet is carried the merger of maintenance operations with
different optimum periodicities centered on the rational
periodicity established based on a certain criterion.
Keywords: preventive maintenance, transport,
effectiveness.
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Posibilităţi de executare a mentenanţei la
echipamentele militare
Noţiunea de fiabilitate s-a extins odată cu dezvoltarea şi
perfecţionarea tehnologică a echipamentelor militare, ceea ce a
crescut preocuparea pentru găsirea unor modele matematice şi
metode de calcul care să obţină realizarea unor previziuni cât mai
exacte în ceea ce priveşte comportarea, pe o anumită durată de
timp, a subansamblurilor şi ansamblurilor în condiţii de utilizare
cunoscute. Este unanim acceptat în literatura de specialitate că
fiabilitatea unui echipament tehnic militar sau sistem tehnic în
general se poate aprecia calitativ prin capacitatea sa de a funcţiona
fără defecţiuni pe o anumită perioadă de timp şi în condiţii de
utilizare date. Din punct de vedere cantitativ, fiabilitatea poate fi
apreciată prin probabilitatea ca echipamentul supus studiului să
realizeze funcţiile specificate, cu performanţele stabilite, pe o
perioadă definită şi în condiţii de utilizare cunoscute.
La nivelul Ministerului Apărării Naţionale există
preocupări de a aplica echipamentelor tehnice din dotare, în
viitorul apropiat, strategia mentenanţei bazată pe fiabilitate, ca
fiind strategia folosită în prezent de către ţările membre NATO şi
care să conducă la eficienţa sistemului de mentenanţă.
Această strategie are în vedere obiectivele de lucru şi de
alocare a resurselor financiare, tehnice şi umane specifice
categoriei de fiabilitate operaţională, fiind „ determinată pe baza
prelucrarii datelor obţinute din utilizare, adică pe baza urmăririi în
procesul de utilizare sau exploatare a mai multor exemplare
identice, pe o perioadă determinată de timp” 1.
În funcţie de modalitatea folosită pentru calculul fiabilităţii
sistemelor tehnice în general, se enumeră următoarele categorii de
fiabilitate2: fiabilitatea estimată; fiabilitatea extrapolată;
fiabilitatea preliminară; fiabilitatea tehnică; fiabilitatea
operaţională. Categoria de fiabilitate operaţională prezintă interes
în studiul şi implementarea strategiei de mentenanţă bazată pe
1http://www.emie.ugal.ro/fcie/fcie_note_de_curs.pdf.
2
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fiabilitate, iar cercetările în această direcţie sunt corelate cu
principiile conceptului de sistem logistic integrat (SLI), care
prevăd costurile operaţionale de asigurare a activităţii de
mentenanţă pe tot ciclul de viaţă al produsului (LCC- life cycle
cost).
În varianta reală de asigurare financiară corespunzătore a
mentenanţei echipamentelor tehnice, din fondurile alocate pentru
efectuarea reparaţiilor cu grad ridicat de complexitate ( planificate
la intervale mari de rulaj) şi a reviziilor tehnice ( planificate la un
număr de ani relative redus în comparaţie cu rulajul neefectuat) sar putea direcţiona o parte spre investiţii în infrastructura şi
tehnologia necesară mentenanţei bazată pe fiabilitate.
Această strategie cu infrastructura dimensionată eficient
(formaţiuni de mentenanţă performante, cu mobilitate ridicată
necesară executării lucrărilor în unităţi subordonate regional unui
coordonator de resurse financiare), având la dispoziţie instrumente
teoretice de analiză şi cercetare a calităţii procesului de
mentenanţă, va urmări identificarea obiectivelor esenţiale ale
mentenanţei preventive: 3 detectarea şi corectarea defectărilor
incipiente; reducerea probabilităţii de defectare a componentelor;
detectarea defectelor ascunse care s-au produs; creşterea
rentabilităţii programului de mentenanţă.
Construcţia tot mai complexă a echipamentelor tehnice
actuale şi utilizarea acestora pe câmpul de luptă, necesită folosirea
unei aparaturi de diagnosticare şi softuri performante, cu grad
înalt de accesare a datelor şi de interpretare a rezultatelor, lucru ce
impune personalului mentenor o specializare extreme de
riguroasă. Prin urmare, mentenanţa preventivă necesită a fi
susţinută în practică de o strategie bazată pe fiabilitate.
Mentenanţa bazată pe fiabilitatea operaţională

3

Badea Dorel, Bârsan Ghiță, Petrișor Silviu Mihai, Strategii de mentenanță
aplicate în Armata României în Management și tehnologii avansate în
sistemele logistice-studii și cercetări, Editura Academiei Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2011, p. 117-124.
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În cazul unui sistem tehnic militar, încercarea de a implementa o
nouă abordare organizatorică şi de execuţie a mentenanţei asupra
sistemelor tehnice din dotare, la nivelul întregului sistem naţional
militar şi cu dezvoltare în teatrele de operaţii, constituie o acţiune
de natură strategică ce implică angrenarea în proiectarea şi
susţinerea acestui nou concept a factorilor militar, politici şi
economici. Punctul de pornire în parcurgerea demersului îl
constituie necesitatea unei noi strategii de mentenanţă, analizând
nivelul stării de operativitate a sistemelor tehnice din dotare.
Procesul de implementare a unui program de mentenanţă bazată
sau centrată pe fiabilitate (MCF) cuprinde următoarele etape (fig.
1). Potrivit normelor uzitate programul general al mentenanţei
bazată pe fiabilitate al unui echipament cuprinde totalitatea
tipurilor de lucrări de mentenanţă, iar intervalele se stabilesc în
funcţie de recomandările furnizorului, în unităţi de timp sau în
unităţi de măsurare a resursei.

Fig. 1 Procesul de implementare a mentenanţei centrate pe
fiabilitate
38
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Pentru diminuarea costurilor implicate de mentenanţa
echipamentelor, se poate opera astfel: pentru mărirea sau
micşorarea normelor de funcţionare sau de timp calendaristic între
revizii; punctual şi cu caracter temporar, asupra unui sau mai
multor echipamente, în funcţie de necesităţile constatate de nivelul
asigurării cu resurse financiare, până la aprobarea unor noi norme
tehnice generale pentru inspecţia predictivă şi executarea
reviziilor periodice la echipamente; definitiv, prin actualizarea
normelor tehnice generale pentru inspectarea şi executarea
reviziilor la echipamente.
Din punct de vedere statistic, reviziile periodice se fac în
funcţie de comportarea echipamentelor în exploatare pe baza:
media timpului de bună funcţionare între două defectări
successive/MTBF constatat practic în perioada de utilizare a
echipamentelor, atunci când acesta diferă cu mai mult de 30%, în
plus sau minus, faţă de intervalul minim dintre două revizii sau
inspecţii periodice succesive; concluziilor reieşite din executarea
reviziilor şi inspecţiilor periodice, referitoare la ratele instalării
uzurii unor elemente componente critice şi de nivelul general al
uzurii în cauză.
La nivelul ministerului apărării naţionale există preocupări
de a aplica sistemelor tehnice un tip de mentenanţă, rezultat al
unui compromis optim între costuri şi riscuri (fig. 2).

Fig. 2 Condiţiile de aplicare a mentenanţei centrată pe fiabilitate
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Analiza activităţilor de mentenanţă bazată pe
fiabilitatea oparaţională
Scopul acestei strategii este de a recunoaşte, într-o primă
etapă, punctele critice în funcţionarea ansamblurilor şi pieselor
componente ale vehiculelor, pentru ca printr-o organizare eficientă a
resurselor umane, materiale şi tehnice să se poată lua decizia în
hotărârea momentului la care se va executa intervenţia tehnică. În
lipsa aparaturii de diagnosticare pe componente, literatura de
specialitate pune la dispoziţie metode eficiente de management al
activităţilor de mentenanţă, care permit recunoastere punctelor critice
ale funcţionării ansamblurilor, stabilirea momentului intervenţiei
tehnice şi emiterea unor planuri de măsuri privind diminuarea
criticităţii defectelor, cum ar fi4: analiza modului de defectare, a
efectului şi criticităţii (AMDEC); arborescenţa defectării; metoda
Pareto; controlul statistic al funcţionării utilajelor etc. În a doua
etapă a aplicării strategiei, sunt identificate stările în care anumite
componente şi ansambluri, sunt funcţionale, dar semnalează o
defectare iminentă. În consecinţă, obiectivul mentenanţei bazată
pe fiabilitatea operaţională, în această etapă, este de a ierarhiza
defectele, în defecte funcţionale şi defecte potenţiale. Prin urmare,
defectarea potenţială indică o consecinţă fizică identificabilă, care
constituie o defectare funcţională iminentă.
Principiul strategiei bazate pe fiabilitatea operaţională, este
determinarea simptomelor ce permit evaluarea limitei de
degradare, astfel încât ansamblul să fie utilizat la maxim, dar fără
să apară defectarea funcţională.
În fig. 3 este reprezentată o analiză SWOT a strategiei de
mentenanţă bazată pe fiabilitatea operaţională abordată în cazul
sistemelor logistice militare.

4
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Fig. 3 Analiza SWOT a mentenanţei bazată pe fiabilitatea
operaţională

Acest tipar al punctelor tari, punctelor slabe,
oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa acestei noi strategii ce sar puteam implementa în domeniul militar, evidenţiază reperele
generale ce trebuie urmărite îndeaproape în vederea proiectării
sistemului în ansamblul său. În concluzie, strategia mentenanţei
bazată pe fiabilitatea operaţională face apel la acele modele de
mentenanţă preventivă, eficace şi uşor aplicabile, care ajută la
anticiparea modurilor de defectare a componentelor critice.
În cazul autovehiculelor, se pot defini următoarele puncte
critice în funcţionarea ansamblurilor şi elementelor componente ce
asigură starea de disponibilitate a autovehiculului în ansamblul său:
motorul, transmisia, sistemul de propulsie, instalaţia de frânare,
mecanismul de direcţie. Această clasificare evident că poate suferi
completări, însă analiza se limitează la ansamblurile enumerate din
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motivul evidenţierii doar a acelor sisteme ce asigură funcţiile de bază
ale autovehiculului, respectiv propulsia şi siguranţa circulaţiei.
Metode de investigare a fiabilităţii sistemelor
Strategia mentenanţei bazată pe fiabilitate operaţională va
reduce treptat probabilitatea de întrerupere a funcţionării
sistemelor tehnice şi va scădea numărul de reparaţii neprevăzute,
în timp, putând converge către obiectivele directe ale strategiei
mentenanţei productive totale: 0 opriri accidentale ale sistemului
tehnic; 0 accidente în muncă.
Dată fiind relaţia binecunoscută de calcul a fiabilităţii
(1)
în care
R(t) este funcţia de fiabilitate a sistemului (reprezintă
probabilitatea ca sistemul să se afle în stare de funcţionare la
momentul t , el operând în condiţii specificate) şi
F(t) este probabilitatea ca sistemul să se defecteze în intervalul de
timp (0,t), cu funcţia de repartiţie:
(2)
fiabilitatea este exprimată printr-o probabilitate şi are o valoare
cuprinsă între 0 şi 1. Fiind o probabilitate nu poate fi măsurată
direct aşa cum este cazul altor mărimi fizice, ci se determină pe
baza metodelor statisticii matematice şi a teoriei probabilităţilor. 5
Fiabilitatea unui sistem va depinde de modul de
interconectate al elementelor componente: în serie, în paralel,
serie-paralel, etc.
Din punct de vedere al fiabilităţii, un sistem compus din n
elemente care funcţionează simultan este în serie dacă defectarea
unui element oarecare din cele n elemente conduce la defectarea
generală a sistemului. 6 Probabilitatea de bună funcţionare a

5

http://www.armyacademy.ro/biblioteca/CARTI/stiinte_teh/moro/a4.pdf.
I. Băjenescu, Fiabilitatea sistemelor tehnice, Ed. Matrix Rom, București,
2003, p. 120.
6
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sistemului este determinată de produsul probabilităţilor de bună
funcţionare ale tuturor componentelor (relaţia nr. 1):

...

Rn =

, unde Ri
(3)

Prin urmare, fiabilitatea sistemelor cu elementele dispuse
în serie scade cu atât mai repede, cu cât numărul elementelor este
mai mare. Pentru a obţine un echipament cu fiabilitate ridicată se
impune a se utiliza numai elemente cu o fiabilitate foarte mare.
Un sistem are componentele dispuse în paralel, din punct
de vedere al fiabilităţii, dacă defectarea sistemului se produce
după defectarea tuturor componentelor. Deoarece în acest caz,
defectarea sistemului are loc numai concomitent cu toate
elementele rezultă ca probabilitatea de defectare a sistemului este
egală cu produsul probabilităţilor de defectare a fiecărui element.
Dacă probabilitatea de defectare a elementelor componente este
F₁, F₂ ..., Fn, rezultă că probabilitatea de defectare a sistemului va
fi:
F = F₁ F₂ ...
=
(4)
iar probabilitatea de bună funcţionare sau fiabilitatea se va
determina cu relaţia :

R=1

1

,

(5)

Din analiza relaţiilor, rezultă că odată cu creşterea
numărului de elemente dispuse în paralel scade probabilitatea de
defectare a sistemului, devine evident că fiabilitatea sa va creşte.
Cu alte cuvinte, un sistem tehnic alcătuit din n elemente
funcţionând simultan, are o structură în paralel dacă defectarea
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unui element nu presupune defectarea sistemului (funcţionarea
fiind îndeplinită până la defectarea ultimului element component).
În cazul sistemelor complexe, schema de structură conţine
elemente cu legături atât în serie, cât şi în paralel, calculul se
efectuează pe etape. Schema de structură se împarte în blocuri
care conţin numai elemente în serie şi se calculează fiabilitatea
lor. Se calculează apoi fiabilitatea blocurilor cu componentele
dispuse în paralel. În final, se calculează fiabilitatea sistemului.
Concluzii
Previziunile de fiabilitate permit evaluarea sarcinii de
mentenanţă în caz de defectare şi volumul pieselor de schimb,
care trebuie prevăzut pentru a face defectărilor inopinate într-un
parc de echipamente. În acelaşi timp, previziunile indică
componentele care înregistrează degradări ascendente şi impune o
înlocuire sistematică, care permite să se indice sarcinile de
mentenanţă programată. Efectele strategiei de mentenanţă bazată
pe fiabilitate operaţională va avea consecinţe benefice asupra
indicatorilor tehnici şi economici ai mentenanţei, după cum s-a
explicat în relaţiile de calcul demonstrate anterior, dar o atenţie
deosebită necesită implementarea acesteia prin susţinere
financiară, materială şi umană.
În urma analizei sistemului de mentenanţă actual, se
distinge în mod evident un dezavantaj resimţit în majoritatea
cazurilor, în care lucrările de mentenanţă se dovedesc a fi inutile,
neducând la descoperirea defecţiunilor sau premiselor de
defecţiuni, echipamentele verificate fiind declarate în stare
perfectă de funcţionare.
Având în vedere tema lucrării, devine indispensabilă
implementarea unei strategii rapide şi eficace de diagnosticare
pentru echipamentele militare, care urmăreşte evoluţia
parametrilor, în mod continuu sau intermitent, astfel încât să
cunoască starea permanentă a autovehiculului şi ce activităţi de
mentenanţă necesită.
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Mentenanţa bazată pe fiabilitate promovează o politică
eficientă a activităţilor de reparaţii, pe întreg parcursul desfăşurării
activităţii de utilizare, care va sta la baza formulării şi aplicării
conducerii procesului, lucru evidenţiat prin analiza SWOT.
Metodele de management al activităţii de mentenanţă, dar
şi studiul comparativ aplicat pe o parte componentă a
autovehiculelor, stabileşte cu exactitate felul în care metoda
statistică se pretează cel mai bine politicilor preventive de
mentenanţă. În consecinţă efectele strategiei vor avea reacţii
pozitive asupra indicatorilor tehnici de operativitate, chiar dacă
implementarea acesteia necesită o puternică susţinere financiară,
achiziţionarea aparaturii de diagnosticare, precum şi specializarea
personalului care deserveşte tehnica.
Avantajul acestui tip de mentenanţă îl reprezintă faptul că
toate cheltuielile sunt compensate cu scăderea costurilor
reparaţiilor prin reducerea timpului de imobilizare, scăderea
numărului de operaţiuni ale reparaţiilor.
În urma unei analize diagnostic, s-a constatat din punct de
vedere teoretic, modalităţi de îmbunătăţire a acţiunilor de
mentenanţă. Astfel, prin analiza Pareto ( 80% din defecţiunile de
funcţionare sunt 20% din cauze) sunt identificate principalele
defecţiuni ale autovehiculelor militare, ulterior analizate în fişa
AMDEC principalele puncte critice ale instalaţiilor de frânare şi
mecanismului de direcţie. Cunoaşterea cauzelor defectării şi
efectelor principale determină gradul de criticitate, elaborarânduse ulterior, în conformitate cu cerinţele impuse, planuri de măsuri
ale optimizării conceptului de mentenanţă.
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PERSPECTIVE ÎN CONCEPEREA ŞI
DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI HIBRID

Locotenent Alexandra TÂLVAN*

Introducere
Acţiunile hibride au avut un rol major în arhitectura conflictelor,
constituind metode prin care combatanţii au încercat să identifice
şi să exploateze punctele slabe ale oponentului pentru a-şi asigura
victoria.
Utilizarea metodelor hibride a constituit o necesitate în
dinamizarea conflictelor încă din antichitate, fiind în permanentă
concordanţă cu dezvoltarea şi modernizarea tipologiilor de
conflict armat.
Adoptarea şi aplicarea pe scară largă a acţiunilor de tip
hibrid se justifică prin faptul că o parte din combatanţi au atins un
nivel înalt de dezvoltare militară şi tehnologică, astfel încât au
determinat adversari mai slab pregătiţi să le utilizeze în conflict
pentru a contrabalansa raportul de forţe, defavorabil lor.
Totodată, din prisma globalizării fenomenului terorist, a
proliferării autoradicalizării şi accesului liber la informaţii, noul
*
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tip de adversar este definit ca fiind volatil, greu de identificat,
flexibil şi cu un nivel de adaptare foarte mare. Acţiunile
desfăşurate de acesta se încadrează în gama acţiunilor hibride şi
nu pot fi încadrate în tipare sau scenarii rigide şi inflexibile.
Cunoaşterea caracteristicilor, particularităţiilor şi modului
de manifestare a acţiunilor hibride oferă posibilitatea statelor şi
organizaţiilor internaţionale de securitate de a pregăti şi
implementa strategii adaptate noilor tipuri de ameninţări pentru
asigurarea unui climat de securitate la nivel regional şi global şi
pentru combaterea fenomenului terorist internaţional.
Consecinţele Manifestării Războiului Hibrid Din Siria
şi Ucraina Asupra Mediului De Securitate Regional şi Global
Actual
Ca urmare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite din
perioada 25-27 septembrie 2015, desfăşurată la New York,
preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a luat decizia de a
interveni militar, pentru prima dată după cel de al doilea război
mondial, într-un stat din afara graniţelor Federaţiei Ruse.
Contextul în care liderul de la Kremlin a luat această decizie este
unul extrem de complicat - conflictul dintre forţele armate loiale
preşedintelui sirian Bashar Al Assad şi rebelii din Armata de
Eliberare Siriană, acţiunile grupării ISIS pentru crearea unui
califat arab, răspunsul militanţilor kurzi la aceste acţiuni,
coroborat cu acţiunile SUA în zonă şi răspunsul militar al Turciei
faţă de populaţia kurdă, au determinat ca Rusia să adopte o poziţie
de forţă, în principal pentru întărirea prezenţei în zonă şi pentru o
promovare mai agresivă a intereselor proprii.
Federaţia Rusă a acţionat în principal prin lovituri aeriene
menite să distrugă infrastructura şi punctele de comandă ale ISIS
de pe teritoriul sirian. Cu toate acestea, SUA şi partenerii săi de
coaliţiei au acuzat permanent Rusia că, de fapt, loviturile sale
aeriene vizează locaţiile şi forţele Armatei de Eliberare Siriene,
grupare sprijinită de SUA în scopul înlăturării de la putere a lui
Bashar Al Assad.
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Totodată, forţele aeriene franceze au desfăşurat acţiuni
militare similare cu acţiunile Federaţiei Ruse, în speţă lovituri
aeriene în spaţiul sirian ocupat de forţele ISIS, cu motivaţia de a
stopa ascensiunea evidentă a insurgenţilor şi de a împiedica
răspândirea conflictului în zona europeană.
Acţiunile Franţei, la momentul actual, sunt inedite având
în vedere politica externă dusă de Hexagon în cazul conflictelor
din Irak şi Afganistan. Poziţia Franţei, de cele mai multe ori, nu a
coincis cu poziţia partenerilor de alianţă şi, în special, cu poziţia
SUA în cazul conflictelor specificate mai sus. Franţa s-a erijat
într-un apărător al democraţiei şi libertăţilor omului, dar nu de tip
american ci, mai degrabă, după o reţetă proprie şi nu s-a raliat
poziţiei de forţă dictată de administraţia Bush în Orientul
Mijlociu.
Situaţia spaţiului siriano-irakian prezintă particularităţi ale
unui conflict de tip hibrid, având în vedere forţele, mijloacele,
tehnicile şi acţiunile desfăşurate, astfel:
 în spaţiul de studiu acţionează patru grupări de forţe
principale –Armata Naţională Siriană (cu sprijinul activ
al Federaţiei Ruse), Armata de Eliberare Siriană
(sprijinită de SUA), ISIS (în scopul extinderii teritoriale a
Califatului şi prezenţei active în zonă), Turcia (în calitate
de membru NATO şi pentru limitarea acţiunilor forţelor
kurde) şi Unităţile de Apărare a Poporului Kurd – YPG
(care acţionează pentru limitarea influenţei ISIS şi pentru
realizarea dezideratului principal – crearea statului
Kurd);
 pe fondul tensiunilor şi destabilizării din regiune, au
apărut, s-au dezvoltat şi acţionează o serie de grupuri şi
grupări militare şi paramilitare de valori diferite şi al
căror loc, rol şi apartenenţă este foarte greu de definit;
 delimitarea concretă a zonei de conflict este dificil de
realizat, având în vedere actorii şi extraordinara rapiditate
în desfăşurarea acţiunilor din teren;
 marii actori internaţionali - SUA şi Federaţia Rusă - au
adoptat poziţii antagonice în rezolvarea situaţiei din zonă,
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SUA dorind înlăturarea lui Bashar Al Assad de la putere,
iar Rusia susţinând regimul de la Damasc;
 acţiunile militare din zona de conflict prezintă
caracteristici hibride cum ar fi: lupte de gherilă, acţiuni
punctuale şi de oportunitate, propagandă masivă în
mediul virtual, intimidarea populaţiei din zonă, racolarea
de luptători din toate ţările, sisteme de alianţe şi
cooperări cu marile puteri;
 deşi zonal, conflictul din Siria a căpătat valenţe
internaţionale datorită crizei refugiaţilor, acţiune care a
obligat Uniunea Europeană să adopte o serie de măsuri
care au generat controverse în rândul membrilor
comunităţii (poziţiile unor state faţă de obligativitatea
cotei obligatorii de refugiaţi);
În contextul actual, Federaţia Rusă a intuit foarte bine
poziţia de stand by a administraţiei Obama şi a acţionat în sensul
consolidării poziţiei sale în zonă desfăşurând acţiuni militare de
mică amploare având la bază motivaţia luptei împotriva
fenomenului terorist şi contracararea acţiunilor grupării ISIS. De
fapt, Rusia preia de la SUA rolul de apărător al democraţiei şi de
luptător împotriva terorismului într-o zonă de interes major pentru
scopurile sale (Federaţia Rusă deţine o bază maritimă şi o bază
logistică pe teritoriul sirian, ceea ce îi conferă accesul flotei sale în
bazinul mediteranean).
Din punct de vedere al imaginii internaţionale,
administraţia SUA a dat impresia că se rezumă numai la declaraţii
de presă referitoare la acţiunile militare ale Federaţiei Ruse, dar
pierde o zonă de influenţă extrem de importantă şi îşi vede năruit
tot efortul celor 10 ani de război din Irak. Politica abilă a liderului
de la Kremlin (şi, cu siguranţă, lecţiile dure învăţate de pe urma
conflictului ruso-afgan şi ruso-cecen) corelată cu poziţia de
aşteptare activă au condus la revenirea Federaţiei Ruse în poziţia
de actor mondial.
Spre deosebire de efortul militar al SUA pentru susţinerea
unor conflicte de lungă durată (Irak şi Afganistan), investiţiile
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Federaţiei Ruse în susţinerea efortului de război sunt reduse, dar
câştigurile sunt invers proporţionale.
Asistăm astăzi la relansarea internaţională a unei Federaţii
Ruse puternice şi echilibrate, care a dat dovadă că factorul politic
şi diplomaţia, coroborate cu acţiuni militare de mică amploare, pot
constitui cheia succesului în promovarea pe eşicherul
internaţional. Jocul abil al Rusiei s-a bazat pe interpretarea şi
aplicarea unor măsuri de tip hibrid prin care a reuşit să îşi atingă
unele deziderate atât pe plan intern, cât şi internaţional.
Astfel, în contextul războiului de tip hibrid din estul
Ucrainei, analiştii SUA au prognozat o acţiune similară a Rusiei în
ţările baltice prin care să fie trasată o nouă linie de demarcaţie (în
stilul războiului rece) între Vest (NATO, UE şi statele aliate) şi
Est (Federaţia Rusă). Noua delimitare răspundea cerinţelor de
dezvoltare geografică a NATO în spaţiul ex-sovietic şi conducea
la limitarea influenţei şi a posibilităţilor de acţiune ale Federaţiei
Ruse în estul Europei. Studiile efectuate de specialiştii în politici
externe au conturat ipoteze prin care Federaţia Rusă, ca răspuns la
orientarea pro-vest a Ucrainei, va marja pe acţiuni politice,
economice şi diplomatice prin care să pună sub presiune ţările
baltice şi să destabilizeze flancul nordic al NATO.
În baza acestor estimări, SUA au luat o serie de măsuri
pentru prevenirea eventualelor acţiuni ale Federaţiei Ruse. Astfel,
a dispus desfăşurarea unor exerciţii militare de amploare, în
colaborare cu partenerii de Alianţă în România, Ucraina, Polonia
şi Bulgaria, a înfiinţat puncte de comandă înaintate de nivel
divizie (Multinational Division - MND) în România, Bulgaria,
Estonia, Lituania, Letonia şi Polonia şi a conceput un Plan de
Reacţie Rapidă (Readiness Action Plan) în scopul protejării
statelor membre NATO faţă de o eventuală agresiune atât din
partea Federaţiei Ruse, cât şi din partea grupărilor şi elementelor
teroriste.7 Deasemenea, a consolidat relaţiile bilaterale cu Polonia
în scopul utilizării infrastructurii şi bazelor aeriene poloneze
Declarația Secretarului Apărării al NATO referitoare la Planul de Reacție
Rapidă, 5 februarie 2015, Bruxelles, http://www.nato.int/ cps/
en/natohq/official_texts_117222.htm, accesat la data de 30.11.2015.
7
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pentru contracararea şi controlul unui eventual conflict în ţările
baltice.
Estimările privind un eventual conflict în Letonia, Estonia
şi Lituania au vizat, în fapt, generarea şi desfăşurarea unui conflict
de tip hibrid, iniţiat eventual pe baza nemulţumirilor interetnice
sau speculând dorinţa de independenţă a unor regiuni din aceste
state şi nu un conflict de tip clasic. Un astfel de conflict,
desfăşurat după o reţetă care şi-a dovedit eficienţa în Georgia şi
Ucraina, ar fi fost orchestrat şi susţinut de Federaţia Rusă în
scopul destabilizării regionale, verificării capacităţilor de reacţie
ale NATO şi promovării intereselor sale în regiune.
Politica Kremlinului a contrazis însă estimările occidentale
privind cursul de acţiune viitor al Federaţiei Ruse. Astfel, în vara
anului 2015, marina militară rusească în parteneriat cu marina
militară a R.P. Chineză au desfăşurat un amplu exerciţiu naval în
Marea Japoniei.
La acest exerciţiu comun, care a avut loc în luna august
2015 în Golful Petru cel Mare de lângă Vladivostok, Federaţia
Rusă şi China au participat cu 22 de nave de război, submarine,
nave auxiliare, 20 de avioane, peste 500 de puşcaşi marini şi 40 de
vehicule blindate. 8 Obiectivul acestui exerciţiu a fost executarea
de misiuni maritime întrunite pentru protecţia forţei şi debarcarea
în teritoriul inamic (Joint Maritime Transportantion Protection and
Joint Landing Missions). Acest exerciţiu a fost calificat ca fiind
fără precedent de către locţiitorul comandantului marinei
Federaţiei Ruse, viceamiralul Aleksandr Fedotenkov. 9

Flori Tiulea, Exerciții militare maritime ruso-chineze fără precedent în extremul
orient, pe fondul manevrelor nato în europa, 20 august 2015,
http://www.agerpres.ro/externe/2015/08/20/exercitii-militare-maritime-ruso-chinezefara-precedent-in-extremul-orient-pe-fondul-manevrelor-nato-in-europa-11-51-11,
accesta la data de 30.11.2015.
9
Franz-Stefan Gady, Rusia și China desfășoară un exercițiu naval în Marea
Chinei, 24 august 2015, http://thediplomat.com/2015/08/russia-and-china-kickoff-naval-exercise-in-sea-of-japan/, accesta la data de 30.11.2015.
8
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Exerciţiul de lângă Vladivostok a constituit a doua etapă a
manevrelor comune ruso-chineze din programul Cooperarea
maritimă — 2015, prima etapă având loc în luna mai în Marea
Mediterană. Ministrul rus al Apărării, Serghei Soigu, declara
atunci că exerciţiile militare ruso-chineze nu sunt îndreptate
împotriva unei alte ţări şi nu au legătură cu situaţia politică din
regiune.
Exerciţiile maritime ruso-chineze din Extremul Orient s-au
desfăşurat în acelaşi timp cu cel mai mare exerciţiu al NATO în
Europa de la încheierea Războiului Rece, exerciţiu care s-a
desfăşoarat pe teritoriul Germaniei, Italiei, Bulgariei şi României
şi la care au participat aproape 5.000 de militari din 11 ţări
membre ale Alianţei.
Exerciţiul naval ruso-chinez a fost estimat ca o măsură de
sprijinire a pretenţiilor Chinei asupra platoului submarin din
Marea Japoniei, bogat în hidrocarburi, în special petrol şi de
limitare a dominaţiei flotei SUA din Pacific
Federaţia Rusă dezvoltă trei obiective prioritare în Orientul
Îndepărtat: în plan economic, susţine drepturile Chinei de
exploatare a platoului submarin; în plan strategic, se afirmă ca
putere maritimă în zona Pacificului, în contrapunere cu flota SUA;
nu în ultimul rând, a creat un punct de presiune asupra NATO şi
în special asupra SUA, prin promovarea intereselor politice,
economice şi militare într-o zonă nouă.
Astfel, conflictul din Ucraina, din punct de vedere
mediatic, cade pe locul doi, iar SUA şi NATO sunt obligate să
răspundă unor noi provocări din partea Federaţiei Ruse într-o
regiune cu mare încărcătură politică (pretenţiile Chinei şi lărgirea
zonei apelor teritoriale prin crearea de insule artificiale) şi
economică (comerţul maritim în zona Mării Chinei, Mării
Japoniei şi Oceanului Pacific este estimat la 5.000 miliarde USD
/an) 10.
10

Key Statistics and Trends in International Trade, United Nation Conference
on Trade and Development (UNCTAD), New Jork and Geneva, 2015,
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2014d2_en.pdf., accesat la data
de 30.11.2015.
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O altă acţiune neaşteptată a Federaţiei Ruse a fost
intervenţia militară în Siria, dictată, la nivel declarativ, de
necesitatea combaterii fenomenului terorist, dar, în fond,
reprezentând o formă de protecţie a zonei de interes şi de
promovare atât a intereselor strategice şi economice, cât şi a
imaginii de mare putere a Rusiei.
Acţiunea din Siria pare să fi anulat efortul SUA de
îndepărtare de la putere a preşedintelui sirian Bashar Al Assad, a
limitat acţiunile Turciei împotriva grupărilor kurde şi a permis
Rusiei să-şi impună interesele într-o zonă care să-i permită
controlul asupra nordului Irakului şi asupra Strâmtorii Dardanele
(punct esenţial în asigurarea libertăţii de manevră a Flotei ruseşti
din Marea Neagră şi în limitarea prezenţei navelor SUA în bazinul
Mării Negre) prin menţinerea pe teritoriul sirian a unei baze
aeriene operaţionale.
Federaţia Rusă a utilizat în procesul de pregătire şi în
desfăşurarea acţiunilor militare din Siria o serie de tehnici şi
metode hibride printre care amintim: sprijin cu instructori,
armament şi echipament militar acordat regimului de la Damasc,
sprijin pe linie de informaţii (în întreg spectrul informaţional –
HUMINT – Human Intelligence, IMINT –Imagery Intelligence,
SIGINT – Signals Intelligence, ELINT – Electonic Intelligence,
OSINT – Open Source Intelligence), influenţarea şi manipularea
liderilor formali şi de opinie tribali din nordul Siriei şi Irakului,
acţiuni diplomatice de susţinere a preşedintelui sirian, susţinerea
PKK (Parti Karkerani Kurdistan - Partidul Muncitorilor din
Kurdistan), limitarea libertăţii de mişcare a rebelilor sirieni,
susţinerea unei vaste campanii de presă, inclusiv în mediul virtual,
în scopul promovării şi justificării acţiunilor sale.
Acţiunile Federaţiei Ruse au fost sprijinite, în mod
indirect, de criza refugiaţilor, fenomen care a concentrat întreaga
atenţie a statelor membre ale Uninunii Europene. Mai mult decât
atât, în cadrul UE au apărut disensiuni datorate impunerii unei
cote obligatorii de refugiaţi pe care statele sunt obligate să îi
primească şi, totodată, datorate incapacităţii de a gestiona un
asemenea fenomen. Rusia a preferat poziţia de expectativă,
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urmărind atent însă reacţiile şi modus operandi al statelor
europene şi susţinând că singura entitate îndreptăţită să hotărască
soarta Siriei este poporul sirian.
În acest context, din rolul de naţiune-prietenă cu poporul
sirian şi acţionând în sprijinul stopării unei crize umanitare de
proporţii, dar condusă de dezideratul eliminării fenomenului
terorist, Federaţia Rusă a acţionat unilateral şi a iniţiat o operaţie
militară pe teritoriul Siriei.
Am putea vorbi astfel de o clasicizare a formelor de luptă
hibride, datorită faptului că acestea şi-au dovedit eficienţa în
majoritatea conflictelor, atât cele din istorie, cât, mai ales, în cele
actuale.
Concluzii
Formele războiului hibrid preced desfăşurarea unui
conflict de tip clasic, se desfăşoară în paralel cu acesta şi continuă
şi în etapa post-conflict, sunt extrem de adaptabile mediului şi
formelor de luptă, au o eficienţă maximă în cazul utilizării
judicioase şi oportune, iar combinate cu strategiile şi scenariile
politice conferă statului sau entităţii care le utilizează un avantaj
de cele mai multe ori hotărâtor în atingerea scopurilor propuse.
Putem estima că politica externă a Federaţiei Ruse s-a
bazat pe promovarea şi aplicarea unor măsuri specifice războiului
hibrid, în scopul promovării şi impunerii intereselor de natură
politică, economică şi militară.
La nivel intern, Rusia a intervenit prin mijloacele media
pentru crearea unui climat de stabilitate şi încredere în principalele
instituţii ale statului (guvern, armată, poliţie, servicii secrete), iar
cetăţeanului de rând i-a fost redată mândria de a fi rus prin
promovarea unor valori primordiale şi de esenţă (cinstea, onoarea,
aprecierea muncii depuse). Toate acestea survin după o perioadă
de declin economic şi social al societăţii ruseşti, memorabil prin
corupţia la toate nivelurile, nivelul de trai scăzut al populaţiei,
mişcările de independenţă ale diferitelor state componente ale
Federaţiei şi incapacitatea factorilor politici de a repune Rusia în
statutul de mare putere.
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În opinia noastră, analizarea aspectelor hibride din
confruntările contemporane, identificarea şi catalogarea, pe cât
posibil, a acestora trebuie gestionate astfel încât să ne permită să
creăm instrumente teoretice de lucru prin intermediul cărora să
emitem soluţii de contracarare efectivă şi eficientă a acestora în
plan acţional.
În funcţie de modul cum vor fi percepute şi gestionate
acţiunile hibride, acestea pot destabiliza şi slăbi actorii statali şi
organizaţiile internaţionale de securitate sau, dimpotrivă, pot întări
relaţiile dintre acestea.
În esenţă, războiul, ca oricare alt fenomen social de mare
amploare, evoluează spre dimensiuni, configuraţii şi expresii ce
nu sunt şi nu pot fi pe deplin cunoscute şi modelate. De aceea,
cunoaşterea războiului, mai ales a războiului hibrid, rămâne una
dintre marile provocări ale prezentului şi viitorului.
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ESTE ROMÂNIA PREGĂTITĂ SĂ FACĂ FAŢĂ
UNUI AGRESOR CARE UTILIZEAZĂ
STRATEGIA RĂZBOIULUI HIBRID?

Locotenent Alexandra TÂLVAN*
Introducere
Noile provocări de securitate ale mediului geopolitic
internaţional au determinat schimbări fundamentale de paradigmă
în abordarea şi tratarea conflictelor de tip hibrid.
Statele au început o confruntare de proporţii cu un oponent
disimulat, versatil, foarte flexibil şi ale cărui acţiuni nu se
încadrează în tipologiile actuale. Nevoia
de răspuns la
ameninţările de tip hibrid a reorientat strategiile din prezent spre
generarea unor soluţii eficiente cu rolul de a preveni şi combate
fenomene globale din sfera terorismului, crimei organizate
transfrontaliere, fraudelor şi corupţiei.
Noţiunea de război clasic a fost grefată cu elemente noi,
iar metodele de luptă hibride au îmbrăcat o diversitate de forme şi
conţinuturi. Din punct de vedere temporal desfăşurarea acţiunilor
hibride este continuă, anterioară unui conflict, pe întreaga durată a
acestuia şi mai ales în faza post conflict.
Schimbările politicilor externe actuale, sistemul de alianţe
şi sferele de interes, corelat cu tendinţa tot mai evidentă a
reapariţiei unui spaţiu internaţional bipolar, dominat de doi actori
*

Batalionul 265 Poliţie Militară
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principali şi aliaţii lor, au determinat necesitatea analizării
obiective a scenei politico-militare şi proiectarea riguroasă a
evoluţiilor viitoare.
Sistemele de alianţe existente sunt supuse unor presiuni
generate de dinamismul şi schimbările rapide din scena politică
internaţională şi de interesele membrilor şi necesită o permanentă
racordare la realităţile contextuale, o adaptare elastică care să le
permită continuarea existenţei şi realizarea dezideratelor
doctrinare.
România în faţa ameninţărilor de tip hibrid
Prin prisma noilor orientării geostrategice şi geopolitice
naţionale şi internţionale, România, ca stat suveran şi independent,
membru al comunităţii europene şi al NATO trebuie să găsească
cea mai bună soluţie pentru afirmarea pe plan internaţional ca
factor de echilibru şi stabilitate regional.
În contextul reorientării politici externe a Turciei către
Federaţia Rusă, NATO a înregistrat îndepărtarea unui aliat valoros
şi care reprezintă pilonul central al flancului sudic al alianţei în
Euroasia. Puterea militară şi economică a Turciei, controlul
stâmtori Dardanele - punct unic de acces din Marea Meditereană
în Marea Neagră sunt factori care au determinat NATO să-şi
revizuiască strategia regională în privinţa Federaţiei Ruse şi a
Orientului Mijlociu.
Prin reorientarea Turciei către Federaţia Rusă, în urma
puciului militar eşuat din data de 16 iulie 20161, bazinul Mării
Negre a devenit în totalitate “un lac rusesc”. NATO nu a pierdut
nu numai un aliat militar preţios dar şi o poziţie strategică care îi
conferea, prin prezenţa bazelor aeriene, controlul asupra bazinului
Mării Negre, ţărilor din Orientul Mijlociu (Egipt, Iordania, Siria,

Manolis Kefalogiannis, Intrăm într-o nouă etapă a relațiilor UE-Turcia,
Parlamentul
European,
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20161128STO53408/20
161128STO53408_ro.pdf, accesat la data de 09.03.2017.
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Irak) şi asupra fostelor republici sovietice Armenia şi Azerbaidjan
(tări exportatoare de petrol).
În acest context România preia centrul de greutatea al
flanucului sudic NATO, lucru datorat poziţiei sale geografice şi
accesului la Marea Neagră. Astfel NATO îşi măreşte prezenţa
militară în Romînia prin bazele militare de la Deveselul şi Mihail
Kogălniceanu şi consideră România un partener strategic
important în noul context geopolitic internaţional. Astfel,
România alături de Polonia devin principalele state care susţin
limita estică a NATO. În aceste condiţii, România, din poziţia de
stat aflat la confluenţa/graniţa a două mari forţe (occidentul
reprezentat prin NATO şi orientul reprezentat de Federaţia Rusă)
va trebui să găsească soluţiile cele mai practice, realiste şi
conforme cu interesele naţionale care să îi asigure garantarea
suveranităţii şi independenţei, continuarea procesului democratic
şi progresul.
Dealungul istoriei România a fost nevoită, datorită poziţiei
sale geografice (zonă de graniţă între occident şi orient) să suporte
vicisitudinile, rapturile şi interesele unor state sau imperii aflate
temporar pe harta istoriei.
România, din punct de vedere militar, este capabilă să
genereze forţe şi mijloace care să susţină, în caz de conflict,
alianţa NATO conform cerinţelor asumate. În momentul actual,
armata Romînă este constituită dintr-un corp de militari
profesionişti, cu experienţă în teatrele de operaţii, capabile oricând
să facă faţă cîmpului de luptă modern. Programele de înzestrare
ale armatei României iniţiate şi derulate pînă la momentul actual
asigură capacităţiile militare necesare desfăşurării de operaţii
militare atât pe teritorii naţionale cât şi internaţionale.
România a fost şi este un partener strategic de încredere a
NATO, dezvoltând şi menţinând o relaţie specială cu SUA. În
condiţile în care orientările
statelor vecine României au
înregistrat un regres faţă de politicile şi strategiile NATO şi o
apropiere evidentă faţă de Federaţia Rusă, statul român a devenit
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un pivot esenţial în asigurarea flancului estic al Alianţei Nord
Atlantice.2
Contextul geopolitic actual prezintă apropieri tot mai
evidente ale statelor vecine României faţă de Federaţia Rusă, atât
din punct de vedere economic, cât şi militar. Astfel, preşedintele
Republicii Moldova, Victor Dodon a făcut publică orientarea sa
către Est 3, în Ungaria premierul Victor Orban a făcut o serie de
declaraţii publice prin care şi-a arătat interesul în dezoltarea unor
noi relaţii politico-economice cu Federaţia Rusă 4, în Bulgaria,
noul preşedinte Rumen Radev este cunoscut pentru discursul şi
orientarea sa filorusă 5. De asemenea enclava “panslavismului
balcanic” Republica Serbia primeşte un ajutor militar important,
cu titlu gratuit, din partea Federaţiei Ruse constând în avioane de
vânătoare (Mig 29), tancuri (T72 C), vehicule de luptă, de
patrulare recunoaştere şi echipamente militare în valoare de
aproximativ 300 milioande de euro 6. Serbia este un aliat
tradiţional al Federaţia Rusă, iar Moscova doreşte extinderea
influenţei în regiunea balcanilor pentru a contracara extinderea
NATO.

2

Heather A. Conley, James Mina, Ruslan Stefanov, Martin Vladimirov, The
Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern
Europe, CSIS Reports, Rowman & Littlefield, 2016, pp. 11-17.
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Ian Bond, Contested space Eastern Europe between Russia and the EU,
Centre
for
European
Reform,
https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_eastern_part_IB_9march17.pdf,
accesat la data de 13.03.2017.
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Hungary welcomes new era of anti-migrant and pro-Russia policies,
http://europe.newsweek.com/hungary-orban-trumpputin-meeting-refugeesmalta-553030?rm=eu, accesat la data de 14.03.2017.
5
Euro-Atlanticist course fails in Bulgaria, http://katehon.com/agenda/euroatlanticist-course-fails-bulgaria, accesat la data de 14.03.2017.
6
Russia Offers Serbia Stronger Military Ties As Counter To Nato,
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Totodată, poziţia liderului dreptei socialiste franceze, Marie
Le Penn, referitoare la problema Crimeei, reliefează acordul faţă
de anexarea pensinsulei de către Federaţia Rusă, corborat cu
faptul că Franţa este un partener special în NATO, denotă că în
cadrul alianţei au apărut fisuri care pot conduce, ca şi în cazul
Turciei, la schimbări fundamentale în politicile şi strategiile
viitoare.
România, consecventă orientării sale pro-occidentale şi în
spiritul respectării sarcinilor asumate în cadrul Alianţei Nord
Atlantice continuă procesul de modernizare şi organizare a
forţelor sale armate prin alocarea graduală a bugetului până la 2%
din PIB, îşi întăreşte prezenţa în bazinul Mării Negre şi participă
cu forţe şi mijloace semnificative la ample exerciţii militare
desfăşurate de forţele Alianţei.
Misiunile executate de forţele armate române în teatrele de
operaţii din Balcani, Golful Persic, Afganistan au constituit
oportunităţi în acumularea de experienţă în conflicte hibride,
acumularea unui set de lecţii învăţate, analizarea lor ulterioară,
identificarea de soluţii eficiente, aplicarea lor şi însuşirea feedback-ului.
Continua prezenţă a unităţilor şi subunităţilor române în
teatrele de operaţii externe a conferit acestora experienţa necesară
în ducerea acţiunilor de luptă în cooperare cu parteneri străini,
identificarea unor forme de luptă inedite de tip hibrid, specifice
fiecărui teatru în parte şi a condus la ridicarea nivelului de
instruire a forţelor proprii. Statul român a depus eforturi deosebite
din punct de vedere financiar pentru susţinerea trupelor în teatrele
de operaţii externe şi respectarea angajamentelor asumate în
cadrul NATO (la momentul actual România este al patrulea
contributor cu forţe şi mijloace în Afganistan) 7.
Identificarea formelor de luptă de tip hibrid şi a măsurilor
de combatere a acestora a constituit un obiectiv prioritar pentru
comandanţii militari români, în sensul adaptării continue la
Dosar de actualitate - Summit-ul NATO de la Varşovia (8-9 iulie 2016),
https://www.mae.ro/node/36635, accesat la data de 11.02.2017.
7
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cerinţele unui tip de război modern, aparent fără reguli, împotriva
unui adversar care nu respectă nicio convenţie sau lege a
războiului, dar foarte inventiv şi determinat. Lecţiile învăţate în
urma executării misiunilor externe de către trupele române au fost
catalogate, aplicate şi revizuite permanent în scopul pregătirii atât
a forţelor de pe teritoriul naţional, cât şi a celor care urmau să fie
introduse în teatrele de operaţii.
Spectrul hibrid al războiului cibernetic a determinat
autorităţile române să i-a o serie de măsuri în vederea
contracarării şi combaterii atacurilor cyber, prin înfiinţarea de
instituţii guvernamentale (Centrul Naţional de Răspuns la
Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO) care să prevină şi
să protejeze infrastructura web a instituţiilor statului. 8
În alt context, România a fost receptivă la evenimentele
politico-militare din regiunile separatiste din estul Ucrainei şi mai
ales la nişa formelor de luptă hibride. Latura propagandistică,
ideologică şi doctrinară a războiului hibrid este poate cea mai
importantă. Un război poate fi pierdut de la început dacă ideologic
nu te-ai impus în faţa inamicului. Atenta corelare a mesajelor
mass-media şi întărirea permanentă pe toate canalele de
transmitere a ştirilor şi mesajelor a imprimat şi menţinut la nivel
naţional convingerea că România va continua procesul
democratizării şi modernizării în spirit europen şi îşi va clădi
viitorul în rândul statelelor membre NATO.
Afirmarea pe plan extern a poziţiei sale, statutul de partener
NATO, relaţia specială cu SUA, nivelul dezvoltării economice şi
sociale, numărul şi pregătirea forţelor sale armate constituie
elemente de bază care România îşi fundamentează filonul
doctrinar şi ideologic.
Încrederea populaţiei în principalele instituţii ale Sistemului
Naţional de Apărare exprimă elocvent percepţia maselor
referitoare la importanţa şi locul acestora în stat. Deciziile statului
Securitate cibernetică - Strategia de securitate cibernetică a României,
https://www.mae.ro/node/28367, accesat la data de 09.02.2017.
8
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român referitor la politica externă, orientarea geostrategică,
afilierea la un sistem de alianţe sunt percepute în mod pozitiv, ca
un element de progres şi de evoluţie, iar răspunsul dat de România
la ameninţările hibride este unul judicios, oportun şi eficient.
Concluzii
Entităţile agresoare, statale sau non-statale, utilizează o
serie de ameninţări şi acţiuni de tip hibrid într-un mediu
operaţional care este considerat lipsit de constrângeri sau mijloace
de reacţie, obţinând în anumite situaţii rezultatul scontat, chiar
dacă se confruntă cu o forţă superioară din punct de vedere
tehnologic şi militar. Gradul de risc privind ameninţările hibride
atinge valori maximale atunci când acestea se regăsesc într-un
cadru de instabilitate regională, facilitate de eşecul autorităţii
statale şi de scăderea drastică a resurselor, schimbări extreme ale
climatului de securitate, extremism ideologic etc.
Insuficienta aprofundare şi implementarea minimă a
lecţiilor învăţate despre natura şi potenţialul adversarului hibrid şi
a tehnicilor şi tacticilor pe care acesta le utilizează devine mai
problematică şi mai periculoasă în contextul de securitate actual,
unde ameninţările hibride ocupă un rol major în dinamica
conflictelor actuale.
România ca stat european şi membru al Alianţei Nord
Atlantice este expusă aceloraşi ameninţări de tip hibrid ca şi
celelalte state membre. Necesitatea identificării şi implementării
unor măsuri generale şi specifice de protecţie şi de combatere a
fenomenologiei hibride a devenit un deziderat extrem de
important pentru statul român.
Adapatarea permanentă la condiţiile luptei hibride,
identificarea oportună a mijloacelor, metodelor, formelor de
război hibrid, emiterea de soluţii pe baza lecţiilor învăţate,
aplicarea acestora şi receptivitatea la rezultatele obţinute sunt
elemente de bază care conferă mijloacele cele mai adecvate
necesare asigurării siguranţei şi securităţii României.
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INTERMARIUM O INTERPRETARE ACTUALĂ
Maior Adrian DIMCEA *
În contextul actual de securitate, s-au vehiculat diverse soluţii
pentru diminuarea tensiunilor in domeniul securităţii europene care
pun in plan principal influenta in creştere a F.Ruse. Fie ca s-a
discutat despre iniţiativele Grupului de la Visegrad sau despre rolul
tot mai activ jucat de Belarus in medierea conflictului ucrainean, cu
sprijinul aşa numitului Format Normandia, toate acestea interesează
in mod deosebit zona centrala şi de est a Europei. Desigur că există
mai mulţi actori interesaţi să controleze spaţiul tampon strategic la
vest de F. Rusă, de la distanta dar nu fără relevanta Statele Unite si
China, din zona Germania si F. Rusă.

Marea Baltică

Marea Neagră

1. Introducere în contextul actual de securitate – F. Rusă
*

Divizia 4 Infanterie „Gemina“
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Realităţile actuale de securitate, cu o F. Rusă despre care
se afirmă tot mai des că şi-a intensificat nu doar discursul în E
Ucrainei, care a anexat de facto peninsula Crimeea şi care anterior
(2008) a intervenit brutal în Georgia si in prezent face demersuri
pentru apropierea faţă de Turcia si Ungaria, pun faţă în faţă în
estul Europei două blocuri militare. Tot ceea ce înseamnă
provocări foarte serioase la adresa securităţii europene îşi are
originea în zona sud-estică a continentului, în zona Mării Negre,
unde asistăm pe de o parte la o concentrare foarte puternică de
capabilităţi militare ruse în P. Crimeea şi estul Ucrainei, dar şi la
canalizarea rutelor de migranţi în relativa apropiere a acestui
spaţiu mai ales în condiţiile consolidării regimului autoritar din
Turcia si a recentelor tulburări de securitate din Turcia.
Actualul preşedinte rus, Vladimir Putin a moştenit de la
Uniunea Sovietică o armată cu tehnică învechită şi cu un statut de
putere secundară. În prezent, preşedintele rus doreşte că F. Rusă să
devină din nou o contrapondere credibilă a SUA şi NATO şi să îşi
protejeze supremaţia în sfera sa de influenţă tradiţională. În acest
scop, F. Rusă a alocat sume semnificative pentru construirea unei noi
generaţii de rachete nucleare, precum şi tancuri şi avioane de
generaţie nouă.
De asemenea, FA ruse planifică o creştere majoră a
efectivelor, anunţând crearea a 40 de noi brigăzi până în anul 2020,
pe lângă cele 70 pe care le are deja1 ca reacţie la planurile alianţei de
dislocare pe principiul rotaţiei a 4 batalioane multinaţionale NATO
în ţările baltice2. Este încă incert dacă F. Rusă va reuşi să pună în
aplicare acest plan, în condiţiile în care scăderea preţului petrolului a
avut repercusiuni dramatice asupra economiei ruse, afectată de
sancţiunile economice internaţionale, cu impact semnificativ asupra
veniturilor de care dispune guvernul.
Cu toate acestea, F. Rusă a dislocat efective şi armament mai
aproape de frontierele statelor vecine, printre care şi state membre
NATO. În înzestrarea Flotei ruse din Marea Neagră, cu sediul la
1
2

http://thediplomat.com/2015/10/how-the-west-underestimated-russias-military-power/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_133260.htm
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Sevastopol – portul Crimeea, au intrat recent mai multe nave de luptă
şi de sprijin, inclusiv submarine de luptă care execută misiuni de
patrulare în apropierea coastelor bulgare, române şi turce. ”Marea
Neagră aproape a devenit un lac rusesc”3, a afirmat preşedintele turc,
Recep Tayyp Erdogan. În acest context, autorităţile de la Ankara şiau cerut scuze public4 pentru că au doborât (noiembrie 2015) un
avion rusesc care încălcase spaţiul aerian turcesc, detensionând astfel
o relaţie cu Moscova considerată în ultima perioadă mai degrabă rece
decât armonioasă. Deşi premierul rus şi-a nuanţat ulterior poziţia,
Dmitri Medvedev a declarat in februarie 2016 că lumea ”a intrat întrun nou Război Rece”5, fapt care a generat la acel moment o serie de
controverse şi discuţii printre liderii europeni, dar a exprimat o
realitate pe care mulţi o percep ca fiind corectă.
2. Introducere în contextul actual de securitate –
NATO, SUA
De cealaltă parte, prezenţa militară în creştere a SUA în estul
Europei este o realitate confirmată inclusiv în cadrul summitului
NATO de la Varşovia6.
La începutul anului 2015, Comandantul forţelor terestre ale
SUA din Europa (USAREUR), Lt. Gen. Ben Hodges a afirmat
(Kiev) că SUA se pregăteau să pre-poziţioneze tehnică, inclusiv
blindate, alte vehicule şi materiale de sprijin logistic în Letonia,
Lituania, Estonia, Polonia, Romania şi Bulgaria7.

https://www.rt.com/news/342670-nato-black-sea-russia/
https://www.washingtonpost.com/world/turkey-apologizes-for-shooting-down-russianwarplane-last-year/2016/06/27/d969e0ea-3c6d-11e6-9e16-4cf01a41decb_story.html
5
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-13/russia-sees-new-cold-war-asnato-chief-criticizes-nuclear-threat
6
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
7
http://www.stripes.com/news/army-looking-to-store-tanks-equipment-in-easterneurope-1.325693
3
4
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De aceea nu mai este un secret faptul că începând cu anul
2017, NATO a demarat dislocarea permanentă8, cu rotaţia
efectivelor, în statele din estul Europei a patru grupuri de luptă
multinaţionale de nivel batalion, sub comanda aliată. Demersul este
unul semnificativ la nivelul măsurilor de oferire de asigurări pentru
europeni şi de descurajare a unor potenţiale agresiuni externe. În
propunerea de buget pentru anul 2017, administraţia prezidenţială
americană a solicitat creşterea semnificativă a finanţării Iniţiativei de
Reasigurare Europeană - European Reassurance Initiative (ERI), un
program de măsuri extinse anunţat încă din anul 2014, cu scopul de a
oferi asigurări aliaţilor europeni împotriva unei agresiuni ruse. Astfel,
potrivit propunerii actuale, finanţarea pentru acest program creşte de
la aprox. 780 mil USD în anul fiscal 2016, la peste 3,4 mld USD
pentru anul fiscal 20179. O parte semnificativă a acestei creşteri (de
aprox. 4 ori) va fi utilizată pentru dislocarea prin rotaţie a acestei
brigăzi de blindate.
8
9

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63675
https://www.csis.org/analysis/european-reassurance-initiative-0
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NATO şi SUA acţionează pentru dislocarea în Polonia şi
România a unor componente ale sistemului de apărare împotriva
rachetelor balistice, sistem care a fost propus iniţial a fi realizat în
anul 2002, dar a cărui finalizare a fost amânată succesiv. În prezent,
baza Deveselu din Romania a devenit operaţională10, iar lucrările
pentru construcţia bazei din Polonia11 au fost deja demarate. (vezi
infografic http://one-europe.info/eurographics/infographic-usa-andeu-ballistic-missile-shield)
Totodată SUA îşi prepoziţionează tehnica de luptă în Estul
Europei, îşi roteşte efectivele prezente, dislocând tot mai des forţe de
manevră numeroase în diferite exerciţii12 în zonă, toate fiind
destinate îmbunătăţirii şi consolidării stării de pregătire pentru luptă a
tuturor forţelor militare din regiune.
Toate mişcările de trupe de pe flancul estic al Alianţei sunt
gândite prin prisma acţiunilor F. Ruse, dar şi a bugetelor necesare
pentru a atinge anumite obiective. Deşi NATO a făcut demersuri
pentru a impulsiona la nivel politic procesul de dislocare rapidă a
http://www.globalsecurity.org/space/facility/deveselu.htm
http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/759662/work-joins-groundbreakingfor-ballistic-missile-defense-site-in-poland
12
http://www.stripes.com/news/europe/for-next-eucom-chief-old-threats-made-newposes-challenge-1.398780
10
11
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tehnicii şi efectivelor, există numeroase preocupări privind capacitata
reală de mobilizare în cazul unei crize care să fie provocată de
“F.Rusă şi comportamentul său agresiv care provoacă normele
internaţionale în Crimeea, Donbass şi Oseţia de Sud”, preocupări
exprimate13 chiar în discursul rostit la investire de noul Comandant
Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul
american Curtis Scaparrotti.
Acţiunea actuală presupune transformarea unor misiuni pe
termen scurt în misiuni de dislocare permanentă cu rotirea efectivelor
şi presupune tocmai eliminarea perioadelor dese dintre dislocarea şi
retragerea unor unităţi. Aceste demersuri de suplimentare a finanţării
şi de creştere a prezenţei militare în EUROPA semnalează
conştientizarea din ce in ce mai clar de către SUA a faptului că
NATO trebuie să se îndrepte spre o nouă normalitate în EUROPA de
EST şi că SUA îşi asumă responsabilitatea pentru acest spaţiu.
Mai mult decât oricine Polonia şi statele baltice doresc ca
NATO să dispună de un plan pe termen mediu pentru contracararea
poziţiilor beligerante ale F.Ruse, iar creşterea de către SUA a
finanţării acestor acţiuni este un pas demn de luat în seamă pe
perioada imediat următoare.
În timpul Războiului Rece, pre-poziţionarea de tehnică a
constituit o parte centrală a strategiei americane. În loc să asigure o
prezenţă permanentă a forţele armate americane în EUROPA, SUA
au dislocat aici tehnică suficientă pentru încadrarea mai multor
divizii, planul fiind ca la nevoie să detaşeze urgent personalul ce
putea fi transportat mult mai uşor cu aeronave militare sau civile.
Programul actual de pre-pozitionare nu atinge nici pe departe
amploarea celor din perioada sovietică, pachetele de forţe fiind de
nivel companie – batalion, fapt care demonstrează doar o capabilitate
defensivă redusă în raport cu o eventuală clasică acţiune rusă, dar cu
relevanţă în situaţia intensificării unor acţiuni asimetrice, precum
intensificarea protestelor etnicilor ruşi în statele baltice.

http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/750231/scaparrotti-takescommand-of-eucom-at-pivotal-moment
13
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Pre-poziţionare nu este un demers clar al NATO, dar toate
statele implicate sunt membre ale acestei alianţe şi sunt coordonate
de SUA.
În acest context o serie de analize au reluat o temă veche de
aproape un secol, dezvoltarea unui sistem de alianţe Intermarium,
care să permită acţiuni întrunite şi coordonate pe domenii diverse ale
statelor din spaţiul dintre M.Baltică şi M.Neagră, în prezent cu
extensie şi spre Marea Adriatică.
3. Scurt istoric al Intermarium-ului
Conceptul Intermarium îşi are originea la începutul secolului
XX, şi se referă în principiu la constituirea unei alianţe defensive, a
unei federaţii sau confederaţii a statelor dintre Marea Baltică şi
Marea Neagră destinată iniţial atât împotriva unei posibile agresiuni
din partea Imperiului rus (mai târziu a Uniunii Sovietice) cât şi din
partea Germaniei.
Spaţiul geografic la care se
referă conceptul Intermarium este
zona unde de-a lungul timpului
imperiile succesive şi-au disputat
supremaţia pentru influenţă, în
timp ce statele s-au aflat
permanent sub influenţa unor
centre de influenţă geopolitică
externă, între imperiile otoman,
habsburgic şi rus, între Germania
şi F.RUSĂ şi, pe timpul
războiului, Rece între Orient şi
Occident.
Considerat
părintele
acestui concept, liderul politico-militar polonez Josef Pilsudski, şi-a
dorit după Primul Război Mondial o asemenea alianţă susţinută şi
garantată de Franţa, dar acest lucru nu a putut fi realizată niciodată.
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Proiecţia acestei alianţe Intermarium (pl. Międzymorze)
formate din Polonia, Lituania, Ucraina şi Belarus se baza evident pe
legăturile istorice ale acestor state, din care ar fi putut să renască, în
perioada interbelică, vechea Uniune statală polonă-lituaniană, într-o
entitate care s-ar fi întins de la Marea Baltică la Marea Neagră,
asemănătoare cu regatul medieval care a existat de la sfârşitul
secolului al XIV-lea până la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi care
unea Polonia şi Marele Ducat al Lituaniei (care includea şi teritoriile
Belarusului şi Ucrainei actuale).
4. Intermarium informal bazat pe acorduri bilaterale şi
cooperare
Experţii institutului Carnegie Europe au afirmat14 că o alianţă
Intermarium s-ar putea extinde dincolo de spaţiul geografic iniţial şi
ar putea include atât membri cât şi non membri NATO şi UE din
estul şi sudul Europei, precum şi state din vestul Asiei, obligaţiile
acestui bloc privind asistenţa reciprocă s-ar putea situa la un nivel
mai scăzut decât ceea ce prevede Art. 5 al Tratatului NATO, dar cu
prevederi mult mai ferme decât cele ale Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa OSCE. O alianţă Intermarium
actuală s-ar putea extinde astfel în afara fostului bloc sovietic, în
condiţiile în care relaţiile guvernului de la Ankara cu Moscova (pe
fondul doborârii aeronavei ruse in N.SIRIEI de F.Aer turce) au fost
afectate de tensiuni care reamintesc de cele cu care s-au confruntat
deja alte capitale din estul Europei.
Astfel un aşa numit Intermarium informal15, care se bazează
în mare parte pe acorduri sau înţelegeri bilaterale, poate deveni o
opţiune, dar care să funcţioneze ca un supliment sau asistent pentru
NATO sau UE, nu ca un înlocuitor al acestora. Cel mai probabil
cooperarea Intermarium nu se va realiza printr-o alianţă clasică,
printr-o formă de uniune sau federaţie, ci se va limita la tratate pe
anumite domenii de interes, semnate de un grup de state interesate,

14
15

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63300
http://defencematters.org/news/east-european-turkish-thorn-russia-side/920/
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care să includă cooperarea şi asistenţa reciprocă pe diferite domenii,
în special pentru diminuarea ameninţărilor cu caracter hibrid:
 sancţiuni şi cooperare multilaterală în domeniul
economic;
 livrare de echipamente militare defensive letale;
 asistenţă mutuală în modernizarea echipamentului
militar şi instruirii trupelor;
 îmbunătăţirea capacităţilor de tranzit a frontierelor
pentru efectivele şi tehnica militară;
 schimburile de informaţii şi consilieri militari la
diferite nivele – strategic, operativ şi tactic;
 cooperare în domeniul transporturilor şi securităţii
energetice;
 cooperare în domeniul industrial militar şi al
tehnologiilor duale
 iniţiative regionale/ internaţionale de contracarare a
propagandei;
 sprijin logistic;
 sprijin pentru înfiinţarea de ONG-uri transnaţionale.

În acest proiect, ar putea participa majoritatea sau chiar toate
statele din spaţiul geografic Intermarium - Estonia, Letonia, Lituania,
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Polonia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, R.Moldova, Romania şi
Bulgaria, la care să se adauge coasta estică a M.Negre (Turcia,
Azerbaidjan şi Georgia - Caucazul de Sud), dar s-ar putea extinde şi
în nord cu Suedia sau cu state din Balcanii de Vest. În toate aceste
state există politicieni care percep F.Rusă drept o ameninţare şi care
pot fi motivaţi să ofere susţinere pentru Kiev, Chişinău sau Tbilisi în
dispute cu Kremlinul în privinţa teritoriului şi suveranităţii lor.
Potrivit lui Andreas UMLAND, cercetator la Institutul de
cooperare Euro-Atlantică de la Kiev, obiectivele unei asistenţe
mutuale Intermarium ar putea fi:
 îmbunătăţirea securităţii naţionale, coerenţă
instituţională şi încredere politică între statele
participante;
 împiedicarea F.Ruse de a executa atacuri de natură
tradiţională, hibridă, informaţională sau comercială
împotriva statelor Intermarium;
 creşterea libertăţii şi a impactului acţiunilor
membrilor Intermarium pe scena internaţională.

5. Evoluţia recentă a Intermarium-ului
Criza ucraineană
Acum mai bine de 6 ani, în mediile de analiză politicomilitară au fost emise primele estimări16 privind nevoia apariţiei unor
alianţe actuale între statele din spaţiul cuprins între M.Baltică şi
M.Neagră, prinse atunci între Germania şi F.Rusă în războiul
resurselor energetice. Evoluţiile ulterioare şi indicatorii actuali au
demonstrat că necesitatea unei asemenea alianţe este de actualitate şi
că pe anumite paliere se lucrează la realizarea unei asemenea alianţe,
devenite aproape inevitabilă.
Astfel s-a conturat ideea unei strategii raţionale care ar
permite apărarea acestui spaţiu limitrof F.Ruse prin forţe proprii ale

16

https://geopoliticalfutures.com/the-next-chapter-for-the-intermarium/
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statelor din zonă, cu sprijinul şi cu garanţia unei mari puteri globale –
SUA.
De remarcat faptul că Ucraina, care de mai bine de 2 ani se
confruntă cu deteriorarea continuă a situaţiei de securitate, influenţată
puternic de F.RUSĂ, este de importanţă critică şi reprezintă o zonă
foarte importantă în acest spaţiu vast Intermarium (zona dintre
M.Baltică şi M.Neagră). De asemenea Belarus, care deşi găzduieşte
negocierile importante referitoare la dosarul separatiştilor din Estul
Ucrainei, probabil cu speranţe de obţinere de avantaje economice la
nivel european, dovedeşte o orientare pro-rusă evidentă, într-un stat
care rămâne profund autoritar.
Dar Ucraina nu are niciun angajament clar din partea SUA
sau NATO de intervenţie directă în cazul unui conflict deschis cu
partea rusă. Statul nu face parte în prezent din organizaţii
internaţionale capabile să sprijine Kievul pentru a-i asigura
integritatea teritorială şi suveranitatea politică. Cu toate acestea, în
pofida anexării Crimeii de către F.RUSĂ şi a acţiunilor militare ale
acesteia în estul Ucrainei, Kievul pare că se apropie tot mai mult de
Occident, iar F.RUSĂ este lăsată fără o zonă tampon importantă în
această secţiune a Intermarium.
Sprijinul pentru Kiev a fost
afirmat şi în cadrul comunicatului final
al Summitului NATO de la Varşovia,
astfel Alianţa Nord-Atlantică susţinând
continuarea sprijinului de consiliere
strategică şi a reformei sectoarelor de
apărare şi securitate, existând inclusiv
intenţia de stabili un Pachet de Asistenţă
Cuprinzătoare (the Comprehensive
Assistance
Package)
destinat
consolidării şi îmbunătăţirii sprijinului NATO pentru Ucraina în faţa
unui spectru variat de ameninţări, inclusiv ameninbţari hibride, cu
referire la acţiunile F.Ruse pentreu destabilizarea estului Ucrainei.
În cadrul eforturilor Kievului de consolidare a cooperării în
spaţiul Intermarium, a fost infiinţată brigada multinaţională
Litpolukrbrig cu sediul la Lublin (Polonia) care este destinată să
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participe la operaţiuni internaţionale umanitare şi de păstrare a pacii
sub coordonarea organizaţiilor internaţinale. Litpolukrbrig este o
structură militară formată din militari din Lituania şi Polonia – state
NATO şi militari ucraineni – stat non-NATO, care trebuie să
identifice şi să îşi dezvolte metodele de colaborare şi astfel încât să
poată să işi desfăşoare misiunile cu eficienţă.
Ucraina si Turcia au semnat (13 mai 2016) un acord de
cooperare în domeniul militar prin care intensifică schimburile de
informaţii, de expertiză şi consolidează instruirea comună.

Ministrii apărării din Turcia și Ucraina
Kiev 13.06.2016

Kiev
13 mai
Pentru că
Ucraina
se2016
confruntă cu o provocare tot mai mare
din zona de est, aceasta este afectată de un vid de securitate
fundamental. În acest context, una dintre soluţiile viabile pentru
securizarea Ucrainei poate fi o serie de alianţe regionale care să
răspundă nevoilor Kievului, tocmai în spaţiul Intermarium sau
adiacent acestuia. De fapt majoritaea statelor din acest spaţiu au fost
afectate de-a lungul timpului mai mult sau mai puţin de acţiuniele
executate de F.Rusă: fie pe timpul războiului rece, fie de acţiuni
militare directe, dar şi de atacuri recente în domeniul cibernetic, al
comerţului sau al propagandei informaţionale.
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Georgia - Azerbaidjan
Georgia – este un oponent mic dar vocal al F.RUSE, care a
dus un război în 2008 în care a pierdut 2 zone separatiste Oseţia de
Sud şi Abhazia pe care are şanse minime să le recupereze.
Deşi se bucură de sprijinul SUA, se potriveşte perfect într-o
alianţă cu puterile de la M.Neagră – Turcia, Ucraina, Romania şi
Bulgaria.

Tbilisi: Presedintele Poloniei Lech Kaczyński alături de
omologul sau georgian Mikheil Saakashvili, presedintele ucrainean
Viktor Yushchenko şi de presedintii celor 3 state baltice in timpul
conflictului din anul 2008.
Azerbaidjan – are o regiune separatistă Nagorno-Karabah şi
se invecinează cu Armenia la V (vechiul adversar al azerilor) şi cu
F.Rusă la N, dar are o poziţie mai nuanţată decât Georgia faţă de
Moscova.
A cunoscut o dezvoltare majoră folosind resursele energetice,
de care s-a folosit pentru a-şi construi relatiile externe, dar
coopereaza cu F.Rusă privind achiziţiile de armament.
Miniştrii apărării azer şi georgian s-au întâlnit din anul 2014
de două ori pe an, pentru anul 2017 fiind anunţate exerciţii militare
trilaterale cu Turcia.
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Georgia a oferit Azerbaidjanului posibilitatea de a folosi
programele de instruire asigurate de Centrul Comun de Instruire şi
Evaluare NATO – Georgia.
Cooperare militară şi exerciţii comune încă din 2012, dar
realităţile sunt influenţate de evoluţia SIIL, preţul petrolului etc.

Concluzii
Statele membre ale Intermarium s-ar putea susţine reciproc
în diferite moduri, în domeniul apărării sau la nivel comercial, s-ar
putea coordona pentru impunerea unor sancţiuni economice şi
financiare, precum şi prin eforturi diplomatice comune în cadrul
organismelor internaţionale sau regionale – ONU, OSCE,
Consiliul Europei, Organizaţia Mondială a Comerţului.
Cooperarea în domeniul militar, al schimburi de
informaţii, pentru sprijin logistic sau în domeniul transporturilor,
telecomunicaţiilor sau al tehnologiei informaţiei în zona strategică
de tampon a F.Ruse cu NATO – spaţiul Intemarium, poate sprijini
contracararea strategiilor de război hibrid şi contracarare a
propagandei şi acţiunilor mediatice direcţionate de Moscova
împotriva oricărui stat din zonă.
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Pe măsură ce bazinul Mării Negre devine tot mai
important pe scena securităţii europene, cu un stat turc care şi-a
dezvăluit inclinaţiile autoritare, în regiune este necesar să aibă loc
o consolidare şi o coagulare a cooperării. În acest sens, NATO îşi
continuă demersurile pentru a-şi spori atât influenţa cât şi prezenţa
în acest spaţiu, chiar dacă doar prin intermediul flotelor statelor
riverane. Pe de altă parte, Moscova urmăreşte să exploateze
disensiunile din cadrul NATO, atâta timp cât de exemplu Bulgaria
şi-a manifestat opoziţia faţă de demersurile privind consolidarea
prezenţei navale in M.Neagră, pentru a submina unitatea alianţei
în îndeplinirea misiunilor în această regiune de importanţa vitală.
Colaborarea multilaterală care deja există între anumite
state, demonstrează un anumit grad de sprijin în principalele state
din această regiune pentru crearea unui bloc Intermarium. Cu
toate acestea, evoluţiile recente, în deosebi reticenţa Bulgariei
privind consolidarea unei forţe navale comune a NATO în bazinul
M.Negre, sau posibila schimbare a poziţiei Turciei faţă de F.Rusă
în actualul context de securitate (lovitura de stat şi disensiunile cu
SUA ale Ankarei), ar putea diminua orizontul concret de realizare
a unor asemenea acorduri care să stea la baza acestui Intermarium
informal. Până recent, Turcia a fost un susţinător ferm al
iniţiativelor privind M.Neagră, dar ultimele evenimente –
încercările Ankarei de normalizare a relaţiilor cu Moscova şi
puciul militar, constituie obstacole clare în realizarea unor alianţe
şi cooperări cu alte state din regiune.
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PRINCIPALELE CONFLICTE ARMATE
DESFĂŞURATE ÎN 2017 PE GLOB
Locotenent-colonel Radu MUNTENAŞU*
Căpitan Sebastian ARTENA*

THE MAIN ARMED CONFLICTS IN 2017 TO BE
OBSERVED
AROUND THE GLOBE
The humanity has opened the most dangerous chapter of
recent decades and the appearance and worsening of conflicts in
the last years do not give respite to the world to adjust and realize
the consequences of these crises.
At the beginning of the third millennium there are many
conflicts in the world due to religious, ethnic, economic factors.
Such conflicts manifest almost all continents, but especially, in
Asia and Africa, and lately also in Europe.
Omenirea a deschis cel mai periculos capitol din ultimele
decenii, iar apariţia şi agravarea unor conflicte în ultimii ani nu
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dau răgaz lumii să se adapteze şi să realizeze care sunt
consecinţele acestor crize.
La începutul mileniului III există numeroase conflicte în
lume determinate de factori religioşi, etnici, economici, etc., iar
unele cazuri toţi aceşti factori determinaţi se combină. Asemenea
conflicte se manifest pe aproape toate continentele, dar îndeosebi
în Asia şi Africa, iar în ultima vreme şi în Europa.
Afganistan
Chiar şi după 15 ani de când forţele coaliţiei conduse de
S.U.A. I-au înlăturat pe talibani de la putere în cadrul campaniei
împotriva Al Qaida, războiul şi instabilitatea politică pun în
pericol securitatea internaţională. Talibanii au câştigat teren în
ultimele luni. Reţeaua Haqqani e responsabilă de atacuri majore în
oraşele principale. Statul Islamic a revendicat o serie de atacuri
care au avut ca ţintă musulmani şiiţi menite să incite la violenţă
etnică. Confruntările armate au atins cel mai înalt nivel după
2007, cu un număr mare de victime civile. Cel mai îndelungat
război la Americii nu a constituit o temă de dezbatere în timpul
campaniei electorale pentru prezidenţiale. Intenţiile lui Trump în
cea ce priveşte situaţia din Afganistan rămâne neclare. Rusia,
Pakistanul, şi China au format un grup de lucru cu privire la
Afganistan, din care guvernul de la Kabul este exclus. Relaţiile
Afganistanului cu Pakistanul au fost mereu marcate de sprijinul
acordat de Islamabad talibanilor. Toamna trecută, tensiunile au
crescut când mii de refugiaţi afgani din Pakistan au fost nevoiţi să
fugă din cauza violenţelor, detenţiilor şi hărţuirii. Criza
refugiaţilor din Afganistan a fost agravată de decizia UE de a
deporta peste 80.000 de azilanţi înapoi în Afganistan.
Mexic
Tensiunile din Mexic şi S.U.A. ar putea părea inevitabile
după promisiunile electorale ale lui Trump de a construi un zid la
graniţa dintre cele două state, de a deporta milioane de imigranţi
fără acte şi de a desfiinţa NAFTA (Acordul Nord-American de
Comerţ Liber). Preşedintele mexican pare conştient că Mexicul nu
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poate să-şi facă un duşman din S.U.A., iar elitele mexicane
lucrează intens la strategii pentru a-l convinge pe Trump să nu dea
curs promisiunilor electorale.
Refugiaţii şi imigranţii din Mexic şi America Centrală
pleacă din ţările lor din cauza sărăciei endemice combinată cu
violenţă. Dacă S.U.A. ar demara o politică a deportărilor masive,
ar risca începutul unei crize umanitare şi de securitate.
Confruntările armate în Mexic şi Triunghiul Nordic s-au soldat cu
34.000 de victime în 2016.
Myanmar (Birmania)
Noul guvern civil condus de Aung San Suu Kyi,
câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, a promis pace şi
reconciliere naţională, însă violenţe recente au afectat eforturile de
a pune capăt celor 7 decenii de conflict armat. În noiembrie,
Alianţa Nordică formată din patru grupări armate a atacat ţinte
civile la graniţa cu China, periclitând negocierile de pace care ar
trebui să aibă loc în februarie. Soarta comunităţii musulmane
Rohingya a îngrijorat lumea internaţională.
Drepturile acstui grup etnic au fost încălcate grav în ultimii
ani în cadrul campaniilor militare care nu fac distincţie între civili
şi militanţi. La mijlocul lui decembrie aproximativ 27.000 de
membri ai comunităţii se refugiaseră în Bangladesh şi ar putea
deveni o pepinieră pentru organizaţiile jihadiste în căutare de
adepţi.
Sahel şi Lacul Ciad
Jihadişti, militanţii şi grupări criminale sunt în conflict
pentru putere în regiunea extrem de săracă, unde graniţele sunt
poroase şi guvernele au autoritate limitată. În 2016, jihadiştii din
centrul Sahelului au atacat localităţi din vestul Nigerului şi Coasta
de Fildeş, dovedind vulnerabilitatea regiunii. Al Qaida în
Maghrebul Islamic şi al-Mourabitoun rămân active în timp ce un
nou grup se dezvoltă sub tutele organizaţiei Statului Islamic.
Atacurile asupra civililor riscă să se intensifice, iar autorităţile
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sunt şi ele vulnerabile. Algeria, principalul mediator în zonă, are
un rol esenţial în menţinerea stabilităţii.
În bazinul lacului Ciad, forţele de securitate din Nigeria,
Niger, Camerun şi Ciad au intensificat lupta împotriva
insurgenţilor jihadişti ai grupării Boko Haram. La sfârşitul lunii
decembrie 2016, Nigeria a anunţat înfrângerea insurgenţilor în
Pădurea Sambisa, însă jihadiştii nu au dispărut cu totul. Luptele
pentru putere au scindat gruparea, însă militanţii rămân agresivi.
Insurgenţa, răspunsul militar agresiv şi lipsa asistenţei eficiente
pentru cei prinşi în conflict riscă să creeze un ciclu nesfârşit al
violenţei şi disperării.
Siria şi Irak
În Siria, preşedintele Bashar al-Assad se menţine la putere,
după aproximativ 5 ani de luptă, 500.000 de victime 12 milioane
de refugiaţi, însă cu toată susţinerea externă forţele sale nu sunt
capabile să termine războiul şi să prea controlul. Acest lucru a fost
evident când gruparea Statului Islamic (ISI) a preluat controlul
asupra oraşului Palmyra, la nouă luni după ce îl pierduse.
Strategia lui Assad de a nimici opoziţia care nu includea grupări
jihadiste a reuşit să dea şi mai multă putere ISI şi Jabhat Fateh alSham (fostul Front Nusra). Înfrângerea rebelilor de la Alep a
stabilit opoziţia non-islamistă care era dezbinată de faptul că
grupările au susţinători statali diferiţi. În Siria există două eforturi
concurente de a lupta împotriva grupării – una condusă de Ankara
şi cealaltă de grupările siriene afiliate Partidului Muncitorilor din
Kurdistan (PKK) – sunt înlănţuite cu un alt conflict, între statul
turc şi PKK. Washingtonul a susţinut cele două eforturi, în timp ce
încerca să reducă la minimum conflictele dintre cele două tabere.
Chiar dacă ISI este înfrântă, grupul din cadrul ei sau chiar altă
organizaţie va reapărea dacă problemele care stau la baza
radicalizării nu sunt rezolvate. Organizaţia a apărut din cauza
eşecurilor guvernării din Irak şi răspândeşte o ideologie care încă
mobilizează tinerii din toată lumea şi care ameninţă locaţii departe
de Siria şi Irak, după ce atacurile recente de la Berlin şi Istambul
au dovedit-o.
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Sudanul de Sud
După trei ani de război civil, cea mai nouă ţară este încă
scena mai multor conflicte. Multe cicluri de violenţe etnice,
probleme cu administraţia centrală au dus la lupte intense care au
generat peste 1,8 milioane de refugiaţi. Organizaţiile
internaţionale s-au arătat îngrijorate de lipsa oricărui progres în
implementarea acordului de pace din 2015, care a luat o turnură
tragică în iulie 2016, când violenţe au izbucnit la Juba între foşti
rebeli şi forţele guvernamentale. Liderul opoziţiei, vicepreşedinte
Riek Machar, care se întorsese recent la Juba după încheierea
acordului de pace, a fost forţat să părăsească ţara. Situaţia s-a
îmbunătăţit la Juba în ultimele luni, însă violenţele continuă în alte
zone. Eforturile diplomatice internaţionale sunt concentrate pe
crearea unei forţe de securitate de 4.000 de oameni, care, însă nu
ar fi ajuns să ţină sub control violenţele etnice.
Turcia
Atacul armat de la Istambul, din noaptea de Revelion, care
s-a soldat cu 39 de oameni ucişi, pare să fie doar începutul. Statul
Islamic a revendicat atacul, ceea ce semnalează o schimbare a
tacticii grupării în Turcia şi care ar putea însemna a agravare a
situaţiei. Dincolo de ecourile conflictelor din Irak şi Siria, Turcia
se confruntă şi cu Parti Karkerani Kurdistan (PKK – Partidul
Muncitorilor din Kurdistan). Turcia polarizează politic, cu
economia tensionată şi cu alianţe politice slabe, se află în mare
dificultate în 2017. Guvernul preşedintelui Erdogan continuă
epurările şi arestările membrilor opoziţiei politice şi promovează
schimbări constituţionale pentru a schimba ţara într-o republică
prezidenţială. Relaţiile Turciei cu S.U.A. sunt tensionate din cauza
situaţiilor conflictuale militare cu grupările kurde susţinute de
Washington în Siria şi din pricina cererilor Ankarei ca S.U.A. să-l
extrădeze pe clericul Gulen, acuzat de guvernul turc că ar fi fost în
spatele puciului eşuat de la 15 iulie 2016. După asasinarea la 19
decembrie a ambasadorului rus la Ankara, se constată o alianţa
Turciei cu Moscova este mai strânsă. Turcia îşi ignoră relaţiile cu
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aliaţii vestici (occidentali) şi face alianţe cu Rusia şi Iranul. Însă şi
Turcia şi Iranul au încă disensiuni cu privire la soarta Siriei şi
Irakului.
Ucraina
Intervenţia militară a Rusiei defineşte toate aspectele vieţii
politice în Ucraina, după 3 ani de război şi aproximativ 10.000 de
morţi. Ucraina se îndreaptă către instabilitate, fiind împărţită de
conflict şi afectată de corupţie. Admiraţia manifestată de Trump
pentru Putin seamănă îngrijorarea la Kiev, ca şi zvonul că S.U.A.
ar putea să renunţe la sancţiunile contra Rusiei. Implementarea
acordului din februarie 2015 de la Minsk este în impans, pavând
drumul Rusiei către două dintre ţelurile sale în Ucraina:
normalizarea anexării Crimeii şi înfiinţarea unor entităţi politice
permanent pro-ruse în estul Ucrainei. Pentru că toate acestea sunt
combinate cu o intensă dezamăgire a populaţiei faţă de cercurile
politice aduse la putere de demonstraţiile de la începutul lui 2014,
atât S.U.A., cât şi U.E. trebuie să preseze autorităţile de la Kiev să
ducă la capăt reformele anti-corupţie. Putin trebuie să fie convins
că Europa nu se poate întoarce la normalitate atât timp cât tehnici
de război hibrid sunt folosite pentru a crea instabilitate în Ucraina.

Yemen
Războiul uitat din Yemen creat o catastrofă umanitară şi a
distrus o ţară care era deja cea mai săracă din lumea arabă.
Milioane de oameni au ajuns să trăiască la limita subzistenţei, iar
nevoia unui acord de încetare a focului a devenit stringentă.
Conform datelor ONU, 4.000 de civili au fost ucişi, majoritatea în
bombardamentele Arabiei Saudite. Arabia Saudită s-a implicat în
conflict în martie 2015 pentru a limita succesele militare ale
rebelilor şiiţi houthi, o miliţie pe care guvernul saudit o consideră
sponsorizată de Teheran. Cu toate că rebelii houthi nu sunt direct
sprijiniţi de iran, Teheranul are interesul ca Arabia Saudită să
rămână implicată în conflictul yemenit. Pentru că guvernul
sprijinir de Arabia Saudită a refuzat foaia de parcurs propusă de
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Naţiunile Unite în noiembrie 2016, negocierile pentru un acord de
încetare a focului a eşuat. Tot în noiembrei, rebelii houthi au
format un nou guvern condus de preşedintele destituit, Ali
Abdullah Saleh. Rezolvarea blocajului ţine de calculele Arabiei
Saudite, de bunăvoinţa sponsorilor internaţionali, mai ales S.U.A.
şi Marea Britanie, de a încuraja Arabia Saudită să accepte un
compromis.
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AFGANISTAN ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR
Căpitan Daniel MEIROŞU*

Abstract
2016 was a year of challenges for Afghanistan. The poor
security environment continued to affect Afghanistan’s economy
and evolution. In its struggle for progress, stability and prosperity
Afghanistan encountered and tried to tackle challenges in reform
sector, anticorruption, homeland security and defense. ISIS
became a factor of instability for Afghan government in
conjunction with Taliban threat. Although 2016 has been a
difficult year, progresses have been made in infrastructure area
especially railways and in economic-budgeting area. The future
presents itself as a great quiz for Afghanistan with questions that
request appropriate answers.
Cuvinte cheie: Afganistan, securitate, dezvoltare
economică, corupţie, ISIS, talibani, politică externă.
Afganistan este o ţară din Asia centrală, care se
învecinează la vest cu Iranul, sud şi est cu Pakistanul, la nord cu
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Turkmenistanul, Uzbekistanul si Tadjikistanul iar în estul
extrem China. Această ţară greu încercată în tumultoasa sa istorie
este astazi într-o nouă etapă, una care îşi propune democratizarea,
trecerea de la un regim politic axat pe controlul total al
cetăţeanului, la un regim ce îşi propune punerea în centrul atenţiei
a cetăţeanului.
Anul 2016 a fost pentru Afganistan un alt an cu urcuşuri
şi coborâşuri care a pus la încercare guvernul, cetăţenii dar şi
comunitatea internaţională în efortul acesteia de a sprijini ţara.
Printre eşecurile guvernului putem aminti: recapturarea temporară
a capitalei provinciei Kunduz de către talibani pentru a doua oară,
reapariţia Statului Islamic în estul Afganistanului, precum şi
incapacitatea guvernului de a crea oportunităţi de angajare pentru
a opri exodul de afgani în Europa.
Pe de altă parte, ca şi realizări ale guvernului, s-a încheiat
un tratat de pace cu gruparea Hezb-i-Islami Gulbuddin, s-au
întărit relaţiile cu China, s-a deschis prima cale ferată dintre
Afganistan şi Turkmenistan.
MINUSURI ÎN 2016
Insecuritatea în Afganistan.
Insecuritatea a reprezentat un factor principal ce a afectat
întreaga ţară, în particular zonele nordice şi sudice ale acesteia. La
fel ca în 2015, talibanii au recâştigat capitala provinciei Kunduz
ceea ce a condus la ducerea de lupte intense pentru recâştigarea
acesteia. Nelimitându-se la această provincie, mişcarile insurgente
talibane au atins şi provincii precum Faryab, Jawzjan şi Baghaln
în zona nordică. Mai mult, provincia Helmand, care a rămas una
dintre cele mai contestate regini dintre guvern şi talibani, a fost
martora unor lupte sângeroase. În plus talibanii au lansat grupuri
de asalt asupra Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, dar au
fost respinse de forţele guvernului afgan. Mai mult, talibanii au
iniţiat lupte grele pentru a captura Tarin Kot, capitala provinciei
Urozgan, fiind înfrânte de către forţele guvernului afgan doar
după lupte crâncene.
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Aceste victorii relative dar semnificative ale talibanilor
demonstrează faptul că aceştia sunt mai organizaţi şi mai bine
echipaţi din punct de vedere militar decât înainte; în plus talibanii
îşi demonstrează abilitatea de a contesta legile guvernului prin
expunerea lacunelor şi a ineficienţei managementului privind
securitatea guvernului afgan. Spre exemplu, mai multe rapoarte
atestă că armata naţională afgană are mai mulţi generali decât cea
americană. Această ineficienţă este exacerbată şi de tendinţa de
încadra personal fără experienţă în domenii precum apărarea şi
siguranţa naţională.
Ameninţarea ISIS
Activităţile Statului Islamic în partea de est a ţării, care au
atins cel mai ridicat nivel în anul 2015, a cunoscut o scădere doar
după ducerea unei ofensive comune atât a forţelor de coaliţie cât şi
a forţelor afgane, ofensivă care a slăbit iniţiativa forţelor
insurgente fără a reuşi totuşi să o înfrângă definitiv. În 2016,
Statul Islamic a condus atacuri sângeroase împotriva civililor din
Kabul reuşind din nou să se transforme într-o ameniţare gravă la
adresa securităţii din zonă. Talibanii văd în ISIS atât un
competitor cât şi o ameninţare.
Percepţia generală a populaţiei privind gruparea ISIS a
crescut la 81.3% în 2016. În acelaşi timp percepţia că această
grupare este o ameninţare pentru securitate a scăzut de la 54.2% la
47.9% pentru anul 2016. Pentru anul 2017 se prevede ca statul
islamic să-şi continue efortul de a câştiga teren în cazul în care nu
va fi înfrânt de talibani sau forţele guvernului afgan.
Migraţia populaţiei.
Deşi marea parte a afganilor care fug din ţară consideră că
principalul factor al acestui exod îl reprezintă deteriorarea situaţiei
de securitate, acesta nu este şi singurul. Mai putem să adăugăm
economia precară dependentă de ajutoarele externe dar şi
oportunităţile mici privind găsirea unui loc de muncă. Este
necesar ca guvernul afgan să iniţieze proiecte care pot crea
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oportunităţi de angajare, să creeze o strategie echilibrată în ceea ce
priveşte atât securitatea cât şi dezvoltarea economică.
PLUSURI ÎN 2016
Anul 2016 nu a fost marcat de provocări continue,
guvernul reuşind să facă paşi importanţi pe anumite domenii. De
exemplu acesta a reuşit să semneze un tratat de pace cu Hezb-iIslami Gulbuddin, una din grupările armate de opoziţie. Deşi este
relativ slabă în comparaţie cu talibanii, grupul a rămas în istoria
ţării ca o componentă politică puternică pentru mai mult de 4
decenii bucurându-se de sprijinul populaţiei afgane.
Mai mult, în vederea realizării unei conectivităţi regionale,
guvernul afgan face tot posibilul să utilizeze locaţia strategică a
ţării pentru a încuraja conectivitatea trans-asiatică. Sfârşitul anului
2016 a fost marcat de creerea unei legături feroviare comerciale
între Hangzhou – cel mai estic oraş chinez al Yiwu – şi Mazar-iSharif, Afganistan via Kazahstan şi Uzbekistan. Primul transport a
numărat 100 de vagoane de bunuri cu valoare mai mare de 4
milioane dolari. O singură cursă măsoară 7500 km şi sunt
necesare 15 zile de transport iar serviciul este aşteptat să
funcţioneze săptămânal. Este bine de ştiut că Mazar-i-Sharif este
un centru comercial cheie situat la graniţa cu Uzbekistanul.
Deasemenea este folosit ca nod comercial pentru întreg Orientul
Mijlociu. Deşi deschiderea recentă a unei comunicaţii feroviare
comerciale cu China pe aceeaşi linie ferată cu Turkmenistan
măreşte şansele ca Afganistanul să devină un centru regional ce ar
stimula creşterea economică în regiune, China trebuie să realizeze
că pentru a-şi realiza dezideratul „One belt, One road”, are nevoie
de un Afganistan sigur şi stabil.
În ciuda eşecului de a crea locuri de muncă, guvernul
afgan a reuşit să aducă mai multe venituri decât şi-a propus în
2016, cu un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică a
ţării şi a cheltuielilor publice.
În ceea ce priveşte politica externă, guvernul a evidenţiat
conflictul continuu existent în ţară prin folosirea diferitelor canale
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regionale şi internaţionale. Cel mai semnificativ exemplu este
reprezentat de deconspirarea guvernului pakistanez ca fiind
principalul susţinător a grupurilor insurgente care operează pe
teritoriul afgan, inclusiv grupările talibane. Observaţiile
preşedintelului Ashraf Ghani pe timpul conferinţei „Heart of
Asia” ce a avut loc în India, a câştigat empatie şi sprijin pe scară
largă din partea statelor participante.
Provocări pentru viitor
Anul 2017 nu va fi un an uşor pentru guvernul Afgan care
va avea de înfruntat multiple provocări. Guvernul duce lipsă de o
strategie a reformelor cheie la nivel administrativ eşuând în
acelaşi timp în realizarea unei guvernări eficiente. Deasemenea
mai este cale lungă în lupta pentru scăderea corupţiei. Un studiu
recent prezintă faptul că afganii plătesc în jur de 3 miliarde dolari
mită pentru a-şi realiza sarcinile propuse. Corupţia a rămas o
piedică în calea prosperităţii şi dezvoltării economice. Cu toate
acestea se pare că există o discordanţă între percepţia populaţiei
asupra corupţiei şi raportările oficiale cu privire la trendul
acesteia. În 2016 un procent de 61% din populaţie pot afirma că
este o problemă majoră în ceea ce priveşte corupţia în timp ce
numai 28.2% ar fi de acord că aceasta nu este cea mai mare
problemă a lor. Deşi percepţia este aceeaşi ca şi anul precedent, nu
acelaşi lucru îl putem spune despre raportările actuale privind
corupţia care sunt în continuă scădere. Dacă acestea din urmă ar
scădea considerabil este posibl ca în final şi percepţia asupra
corupţiei să scadă.
Pe lângă generarea de noi posibilităţi de angajare, guvernul
afgan are nevoie să aducă personal calificat şi experimentat în
sectorul de securitate pentru a suplini lipsurile existente. Lipsa
unui leadership adecvat combinată cu creşterea corupţiei în
posturile cheie ce privesc securitatea a avut repecursiuni severe.
Guvernul are nevoie să lase deoparte toate disputele interne şi să
aducă reforme decisive în ceea ce priveşte sistemul de securitate.
Pe linia politicii externe, guvernul afgan are nevoie să-şi
activeze funcţia diplomatică pentru a convinge actorii regionali
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incluzând Rusia, India, China, Pakistan şi Iran că pacea din
regiune este direct legată şi depinde de pacea din Afganistan.
Recenta conferinţă tripartită Rusia-China-Pakistan despre
Afganistan, fără participarea Kabulului, este un alt indiciu al
faptului că aparatul de conducere al ţării are nevoie de a se face
vizibil acestor jucători în vederea cooptării acestuia la activităţi
viitoare având în vedere poziţia geo-strategică în regiune, factor
determinant pentru crearea unor premise ale stabilităţii şi
securităţii regionale.
În condiţiile în care Afganistanul va eşua să convingă
marile puteri precum Rusia şi China de acest aspect, această ţară
va deveni un reper competiţional, respectiv o zonă buffer între
Rusia şi Statele Unite. Afganii au plătit un deja un pret enorm în
rivalitatea marilor puteri pe timpul Războiului Rece. Guvernul
afgan trebuie să conceapă şi să dezvolte în mod constant o politică
externă echilibrată care să fie percepută şi înţeleasă în mod
adecvat de către marile puteri.
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Educaţie, instrucţie
şi învăţământ
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IMPORTANŢA DESFĂŞURĂRII EXERCIŢIILOR
INTER-INSTITUŢIONALE DE CĂTRE
STRUCTURILE DIN FORŢELE TERESTRE

Plutonier adjutant Dan PURDEL*
Importance of deploy inter-institutional exercises by
landforces units
The article goal is to enlighten intercessory made by
politics factors in order to adapt at the today operational
environment, contextually to N.A.T.O. affiliation and exacerbate
of the terrorist phenomena during last years, though framing new
security strategy and military doctrines.
The text report military actions of a combat support unit
considered to be a ,,standard” of engineer’s branch both by
diversity and complexity of mission accomplished and also by
results obtained at evaluation executed along reorganization
process and maintaining the level of combat achieved, in order to
organize and conduct an inter-institutional exercise in a complex
scenario.
It is presented each action units involved in the exercise,
how the actions were integrated in the scenario, the goal and the
results obtained.
*

Batalionul 72 Geniu „General Constantin Savu“
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By showing the role and the place of the units involved in
exercise it is proven also the importance of such kind of activities
because they put in practice the way of actions provided in
national strategies and doctrines considering to country security
and also by experience gained by the forces involved.
Aderarea statului român, în anul 2004, la Alianţa Nord Atlantică a condus la o nouă abordare a strategiei de securitate
naţională cu referinţe la principalele domenii care participă la
asigurarea securităţii (politic, economic, militar, etc).
În perioada parcursă de la aderare până în prezent, ţara
noastră a modificat strategia de securitate pentru a se adapta
direcţiilor de acţiune stabilite de factorul politic naţional şi de
partenerii din Alianţă.
Astfel, corespunzător strategiilor elaborate, instituţia
militară a trecut printr-o serie de transformări la nivel structural şi
acţional al forţelor disponibile, destinate să asigure
interoperabilitatea structurilor pe timpul acţiunilor comune.

Batalionul 72 Geniu ,,General Constantin Savu”,
succesorul Regimentului 72 Pontonieri ,,Matei Basarab”, a fost
parte a acestor transformări radicale, trecând prin ample procese
de restructurare în urma statelor de organizare intrate în vigoare în
anii 2002,. 2004 şi 2008.
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Participarea pontonierilor brăileni la exerciţiul
demonstrativ pentru grupul de lucru NATO L.G.-9 din vara anului
2003, a fost piatra de hotar pentru punerea unei companii de
pontonieri la dispoziţia NATO, începând cu anul 2010,
participanţii arătându-şi interesul pentru capacitatea mărită de
trecere oferită de parcul de pod românesc.
Cerinţele planurilor de operaţionalizare, strategia naţională
de apărare şi întregul proces de transformare al structurilor
Armatei României au condus la crearea unei companii de
pontonieri deplin interoperabilă, capabilă să îndeplinească cu
succes capabilităţile stabilite pentru aceasta.
Această structură a desfăşurat exerciţiile de certificare,
afirmare şi evaluare operaţională prin executarea unor exerciţii
care să scoată în evidenţă capabilitatea principală, de asigurare a
trecerilor peste cursuri de apă, prin asigurarea mobilităţii
structurilor luptătoare în vederea desfăşurării operaţiilor militare,
ocazie cu care a fost pus în valoare rolul unei entităţi din această
specialitate în asigurarea sprijinului de geniu.
Într-un alt context, la solicitarea autorităţilor locale,
Batalionul 72 Geniu a intervenit cu succes pentru limitarea
efectelor produse de inundaţii şi căderi abundente de zăpadă,
precum şi pentru salvarea de vieţi omeneşti şi asigurarea fluenţei
traficului în zonele afectate.
Toate aceste elemente creează un tablou al unei structuri
foarte eficiente din punct de vedere militar, cu sarcini ce au
aplicabilitate cu uşurinţă în mediul civil, însă pentru o structură de
sprijin de luptă, era necesar să poată evidenţia complet rolul şi
locul pe care îl are atât în cadrul Brigăzii 10 Geniu, cât şi în cel al
Armatei României.
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În ciuda experienţei vaste dobândite, compania de
pontonieri nu a reuşit să simuleze în totalitate în exerciţiile sale,
mediul complex al câmpului de luptă, atât din considerente
financiare, generate de alocări bugetare reduse, cât şi spaţiale,
deoarece nu exista posibilitatea desfăşurării unui exerciţiu interarme/inter-instituţional în marile poligoane din ţară. Anul 2015 a
adus şi creat premisele desfăşurării unei astfel de activităţi, prin
planificarea şi desfăşurarea unui exerciţiu de mare amploare,
respectiv exerciţiul combinat de comandament şi cu trupe în teren
CPX / LIVEX HISTRIA 15, conceput să demonstreze
capabilităţile Brigăzii 10 Geniu pentru asigurarea trecerilor peste
cursurile de apă, precum şi modul de integrare / cooperare a
structurilor aparţinând tuturor categoriilor de forţe din Ministerul
Apărării Naţionale cu cele ale Ministerului Afacerilor Interne.
Punctul forte al exerciţiului a fost dat de participarea
simultană, în premieră pentru poligonul de instrucţie treceri
Vărsătura, a structurilor din Statul Major al Forţelor Terestre,
Statul Major al Forţelor Navale, Statul Major al Forţelor Aeriene,
sprijinite pentru îndeplinirea misiunilor de elemente aparţinând
Ministerului Afacerilor Interne.
Scenariul exerciţiului a constat în a sarcina Brigăzii 10
Geniu de a asigura capabilităţile de trecere pentru traversarea
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fluviului Dunărea a forţelor şi mijloacelor luptătoare şi structurilor
de transport din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit, şi în
acelaşi timp, de a integra şi asigura cooperarea cu celelalte
structuri ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului
Afacerilor Interne pe timpul pregătirii operaţiei de apărare.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Brigada 10 Geniu cu
Batalioanele 72 Geniu, Batalionul Nave Treceri Fluviale,
Batalionul 3 Geniu şi Batalionul 110 Sprijin Logistic, au amenajat
două sectoare de trecere, unul în raionul localităţii Feteşti şi unul
în poligonul de instrucţie treceri Vărsătura.
Pentru realizarea sectorului de trecere de la Feteşti, un
detaşament al unităţilor menţionate mai sus s-a dislocat prin marş
pe Dunăre, cu tehnica şi materialele necesare îmbarcate pe bacuri,
iar parcul de pod de pontoane în convoi de dane tractate de
remorcherul aflat în dotarea unităţii de nave treceri fluviale,
pentru a amenaja un punct de trecere pe BAC si un punct de
trecere pe portiţe de pontoane.
Sectorul de trecere amenajat în poligonul de instrucţie
treceri Vărsătura, situat pe malul stâng al braţului Arapu la
kilometrul fluvial 176,5 al fluviului Dunărea, în scopul asigurării
mobilităţii forţelor proprii, compus dintr-un punct de trecere pe
BAC si CEAM, un punct de trecere pe pod din pontoane, un punct
de trecere pe portiţe din pontoane şi un punct de trecere pe pod
mobil de asalt, a constituit ,,punctul fierbinte” al acestui exerciţiu,
având în vedere că majoritatea forţelor participante au fost
dislocate în acest raion, comandantul Batalionului 72 Geniu
,,General Constantin Savu” primind onoranta şi dificila misiune
de a organiza şi conduce activităţile de pe timpul LIVEX.
În săptămâna premergătoare exerciţiului au avut loc foarte
multe activităţi care au constat în principal în dislocarea în
poligon a efectivelor şi tehnicii destinate să participe la exerciţiu,
în cartiruirea acestora şi desfăşurarea antrenamentelor, secvenţiale
şi întrunite.
Participarea complexă, cu implicarea forţelor din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, a
creat premisele pentru o planificare şi organizare judicioasă,
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bazată pe protocoalele dintre instituţiile implicate şi pe
procedurile de acţiune specifice fiecăreia dintre acestea, fiind
stabilite sarcini şi misiuni clare pentru fiecare în parte.
Pornind de la scenariul exerciţiului, Brigada 10 Geniu, prin
acţiunea unităţilor subordonate, a trecut la amenajarea trecerilor
necesare asigurării manevrei de forţe şi mijloace de către Bg 282
I.Mc şi Bg 15 Mc, pentru trecerea la operaţia de apărare.
Pentru protecţia antiaeriană a punctelor de trecere a fost
destinată o secţie GHEPARD din Regimentul 53 Rachete AA,
intervenţia EOD în cadrul sectorului de trecere fiind asigurată de
către Grupurile 4 şi 5 EOD din Brigada 10 Geniu.

Statul Major al Forţelor Navale, cu divizioanele de nave de
luptă subordonate Flotilei de Dunăre, a executat dragaj de
cercetare şi a asigurat sectorul de trecere, dinspre amonte şi aval,
împotriva atacurilor navale, aeriene şi terestre; la nevoie execută
siguranţa de salvare-avarii (MSA) a mijloacelor de trecere aflate
pe cursul de apă.
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Statul Major al Forţelor Aeriene a asigurat o celulă de
aviaţie formată din 2 aeronave de atac la sol pentru marcarea
acţiunilor inamicului aerian, constituind OPFOR alături de o grup
de cercetare diversiune al Batalionului 528 Cercetare ,,Vlad
Ţepeş” care a marcat acţiunile inamicului terestru.
Ministerul Afacerilor Interne a fost integrat în scenariul
acestui exerciţiu prin desfăşurarea activităţilor specifice asistenţei
medicale de urgenţă şi evacuării medicale, asigurării controlului
navigaţiei, preluării refugiaţilor din zona de conflict şi asigurarea
forţei de reacţie rapidă în raionul sectorului de trecere.
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În acest sens, un detaşament ISU format din echipaje
medicale dotate cu bărci de asalt au asigurat asistenţa medicală de
urgenţă, preluând militarii răniţi în vederea evacuării medicale de
nivel ROL 3.
Poliţia de Frontieră a participat cu un echipaj dotat cu o
şalupă de mare viteză cu care a asigurat controlul navigaţiei pe
fluviul DUNĂREA precum şi preluarea refugiaţilor din zona de
conflict şi predarea către reprezentanţii autorităţilor locale.
Jandarmeria Română a asigurat protecţia punctelor de
trecere şi preluarea sinistraţilor în vederea transferului către
punctele organizate de autorităţile locale prin acţiunea unui pluton
din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Brăila, precum şi
o forţă de reacţie rapidă pentru respingerea atacurilor terestre
asupra punctelor de trecere compusă din elemente ale
Detaşamentului 1 Jandarmi Intervenţie Antiteroristă din cadrul
Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa.
Este uşor de înţeles complexitatea gestionării resurselor
umane şi tehnice aflate la dispoziţie, în contextul încadrării în
timp şi spaţiu al acestora, precum şi integrarea momentelor tactice
specifice fiecărei structuri în desfăşurarea exerciţiului real, reuşita
acestuia fiind apreciată în mod elogios atât de către ministrul
apărării naţionale, precum şi de mass-media militară şi civilă.
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În mod implicit, această desfăşurare de forţe a constituit un
punct de plecare pentru iniţierea demersurilor care să permită
planificarea unor alte exerciţii comune în viitor şi elaborarea unor
proceduri de acţiune comune pe timpul desfăşurării acţiunilor
militare, ceea ce corespunde cu direcţiile de acţiune din Strategia
Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019,
referitoare la asigurarea unui cadru legal adaptat pentru
coordonarea unitară a activităţilor privind apărarea ţării şi
securitatea naţională şi la intensificarea colaborării interinstituţionale pentru identificarea şi îndeplinirea obiectivelor
strategice.

Concluzionând, exerciţiile inter-instituţionale sunt foarte
importante, atât pentru faptul că prin acestea se pun în practică
direcţiile de acţiune prevăzute în strategiile şi doctrinele naţionale
referitoare la securitatea ţării, cât şi prin bogata experienţă
dobândită de forţele participante, fapt ce poate avea un impact
pozitiv pe timpul acţiunilor comune pe timpul operaţiilor militare
sau la intervenţiile pentru asigurarea sprijinului în situaţii de
urgenţă, la solicitarea autorităţilor publice centrale sau locale.
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FORME DE PROTECŢIE A FORŢEI ÎN CADRUL
OPERAŢIILOR DE PACE

Sublocotenent Gabriel DOGARU*
Abstract
Force protection is more than an anti-terrorist protection
capability. It implies that force protection is both offensive and
defensive in nature. Force protection should never restrict
freedom of action. It should have the ability to counter all
conventional and asymmetrical threats. The commanders have the
freedom of action to counter the enemy as rapidly as possible to
complete the assigned mission and protect their forces in the
process. Commanders attempt to accomplish a mission with
minimal loss of personnel, equipment, and supplies by integrating
force protection measure into all aspects of planning and
execution. Force protection consists of operational security
(OPSEC), deception, health and morale, safety, and avoidance of
fratricide.
Protecţia forţei, ca şi imperativ necesar în ducerea
acţiunilor militare, a suferit modificări, ţinându-se la curent cu
schimbările apărute. Forţele, indiferent de eşalonul avut în
*

Batalionul 26 Infanterie
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discuţie, necesită protecţie, aceasta fiind o preocupare deosebită a
comandanţilor. Făcându-se trecerea de la zidurile construite din
cele mai vechi ere la vestele antiglonţ şi sistemele informatice din
prezent, protecţia forţelor trebuie analizată prin prisma riscurilor,
ameninţărilor şi clasificării acesteia.
Problematica protecţiei forţelor este analizată în lucrările
de specialitate din literatura noastră prin trimitere la regulamentele
NATO, unde conceptul s-a bucurat de ample studii şi cercetări.
„Doctrina pentru operaţii întrunite a NATO” conferă protecţiei
forţelor o definiţie ce acoperă complexitatea şi diversitatea
domeniului, ca şi „ansamblul de măsuri active şi pasive destinate
împiedicării şi eliminării ameninţărilor la adresa militarilor,
personalului civil contractual, membrilor familiilor acestora,
precum şi facilităţilor şi echipamentului care îi sprijină în
executarea operaţiilor.”1
În pregătirea şi realizarea protecţiei forţei se ţine cont de o
multitudine de factori, dintre care, o importanţă deosebită o au:
ordinul de operaţie primit, mijloacele şi trupele proprii, condiţiile
de relief şi climă din zona de operaţie, între care primează decizia
comandantului şi ordinele fragmentare pe care acesta le emite.
Asigurarea protecţiei forţelor înglobează o scară largă de
măsuri, de costuri şi complexităţi diferite, de la protecţia medicală
şi sanitar-veterinară sau asistenţa juridică sau religioasă, la
apărarea CBRN, protecţie electronică sau protecţie a informaţiilor.
Indiferent de gradul de polivalenţă sau multilateralitate a uneia
dintre măsuri, toate sunt la fel de importante şi trebuie tratate cu
aceeaşi seriozitate şi cu aceeaşi prioritate, acesta fiind singurul
mod în care obiectivul va fi îndeplinit cu succes.
Protecţia forţei se asigură în scopuri multiple: procurării de
date şi informaţii şi împiedicarea divulgării acestora către inamic,
“JP 3-0 NATO Doctrine for Joint Operations”, 2001, disponibil la adresa
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_0.pdf, accesat in 30.08.2016
1
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asigurării continuităţii acţiunilor, reducerii riscului cauzat de
forţele inamice la adresa personalului, echipamentului, tehnicii şi
operaţiilor proprii, ducerea operaţiei în condiţiile stabilite iniţial şi
obţinerii succesului, păstrării unei stări caracterizate de un moral
ridicat în rândul trupelor, ceea ce duce la implicarea în totalitate a
personalului în executarea misiunii.
Doctrina actuală a forţelor terestre impune analiza
„asigurării acţiunilor şi protecţiei forţelor” din două perspective:
una prin prisma necesităţii, cerinţelor luptei armate, obligativităţii
de a se lua măsuri în vederea creării condiţiilor necesare pregătirii
fiecărei acţiuni, realizării grupărilor de forţe şi menţinerii acestora
la un nivel ridicat al capacităţii de luptă, prevenirii surprinderii sau
a pierderilor inutile, iar cealaltă din punct de vedere al măsurilor
ce se impun şi procedeelor ce trebuie urmate pentru realizarea
conceptului şi a stabilirii cadrului aplicativ-normativ, atât în ceea
ce priveşte formele de asigurare, cât şi în privinţa domeniului ce
face subiectul acestui studiu - acţiunile de protecţie a trupelor. 2
Ordinul de operaţii, împreună cu anexele specifice fiecărei
arme sau specializări, stau la baza realizării protecţiei forţei, prin:
protecţie balistică, protecţie electronică, protecţie a
informaţiilor, protecţie genistică, protecţie EOD, protecţie
chimică, biologică, radiologică şi nucleară, protecţie împotriva
sistemelor incendiare, protecţie medicală şi sanitar-veterinară,
protecţie psihologică, protecţie a mediului.3
Conform doctrinei americane, comandanţii urmăresc să
realizeze o protecţie completă , ceea ce implică acoperirea a trei
domenii importante :
– domeniul fizic, în care operaţiile se desfăşoară, integrând
toate cele patru medii: terestru, maritim, aerian şi cosmic.
Protecţia, în acest caz, poate fi analizată din mai multe
Eugen Bădălan, Valentin Arsenie, Alexiu Dumitru, Tratat de tactică
militar – Forțele Terestre, vol.2, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2003, p.214.
3
Nicolar Roman, Lucian Ispas, Elemente de artă militară – tactică- ,
Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010, p.219.
2
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perspective: protecţie balistică, protecţie genistică, protecţie
EOD, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară,
protecţie împotriva sistemelor incendiare, protecţie medicală şi
sanitar-veterinară şi protecţie electronică;
– domeniul informaţional, deoarece informaţia reprezintă cel
mai important factor în asigurarea succesului acţiunilor. Metodele
de prelevare, prelucrare, utilizare şi protecţie a informaţiilor sunt
puse la curent periodic, domeniul informaţional fiind caracterizat
de un dinamism foarte accentuat. Protecţia informaţiilor este
forma de protecţie a forţei ce este abordată în acest domeniu;
– domeniul psihologic, reprezentând domeniul în care are
loc un proces definitoriu al organizaţiei militare – procesul
decizional. Cunoaşterea situaţiei, expunerea acesteia, asigurarea
unui climat propice ducerii acţiunii, oferirea de argumente
motivante subordonaţilor, impun acordarea unei importanţe
deosebite protecţiei psihologice, nu numai pe parcursul
desfăşurării operaţiei, dar şi inainte şi mai ales după încheierea
acesteia.
Protecţia balistică
Protecţia balistică a forţelor, pe timpul desfăşurării
operaţiilor de pace şi nu numai, necesită o abordare din două
puncte de vedere: protecţie prin blindaj şi protecţie individuală
balistică.
Protecţia prin blindaj se referă la protecţia oferită de
mijloacele şi tehnica de luptă, reprezentând capacitatea acestora
de a face faţă loviturilor şi atacurilor cu arme de diferite calibre şi
puteri de foc.
Protecţia individuală balistică poate fi privită ca un
echilibru între scăderea performanţelor luptătorului şi asigurarea
unui nivel de protecţie ce permite oprirea gloanţelor trase de
armamentul de infanterie. Acest tip de protecţie este adus în
discuţie prin analogia cu un echilibru, deoarece este dificil a fi
protejată întreaga suprafaţă a corpului, acest lucru scăzând
mobilitatea celui ce se doreşte a fi protejat.
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Protecţia balistică are ca scop protejarea întregului bust şi
este necesar să fie alcătuită din două tipuri de echipamente
antischije, complementare cu echipamentele de protecţie a capului
şi echipamentul de protecţie antiglonţ destinat protecţiei toracelui.
uplimentar, pot fi aplicate protecţii la nivelul articulaţiilor braţelor
şi a gambelor, realizate din material neţesut.4
Vestele sunt, în general, destinate protecţiei împotriva
schijelor. În cazul în care operaţia impune, sau există informaţii că
forţele pot fi angajate în schimburi de focuri, vestele sunt dotate
cu buzunare pentru a permite adăugarea unor plăci ceramice care
ar oferi protecţie împotriva proiectilelor de diferite calibre şi
aparţinând diferitelor categorii de armament, în funcţie de
grosimea şi materialul plăcilor.
Căştile de protecţie sunt, deasemenea, extrem de important
pe timpul desfăşurării operaţiilor de pace şi nu numai. Zona pe
care acestea o apără prezintă prioritate în ceea ce priveşte gradul
de protecţie ce trebuie asigurat. În prezent, căştile sunt construite
din kevlar, suferind multiple îmbunătăţiri.
Protecţia electronică
Protecţia electronică presupune o serie de măsuri şi
procedee ce sunt executate complementar, pe timpul desfăşurării
operaţiilor de pace, dar şi celorlalte operaţii specifice luptei
armate, de stabilitate şi sprijin sau intermediare.
Scopurile acestei forme de protecţie a forţei sunt de a
descoperi, dezorganiza, neutraliza sistemele şi mijloacele
electronice ale forţelor inamice, de a asigura stabilitatea şi
continuitatea funcţionării sistemelor electronice ale trupelor
proprii şi executarea cercetării şi dirijării focului mijloacelor de
lovire proprii. 5

Virgil Bălăceanu, Puterea de luptă a infanteriei, București, Editura
Universității Naționale de Apărare, 2004, p.263.
5
Eugen Bădălan, Valentin Arsenie, Alexiu Dumitru, Tratat de tactică
militar – Forțele Terestre, vol.2, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2003, p.217.
4
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Protecţia electronică implică măsuri precum dezinformarea
electronică, mascarea, protecţia împotriva acţiunilor de bruiaj ale
adversarului, mascarea electronică, descoperirea şi scoaterea din
luptă a mijloacelor electronice ale forţei inamice.
În realizarea protecţiei electronice, se impun măsuri
tactice, tehnice şi organizatorice.
Protecţia informaţiilor
Dintotdeauna, dar cu precădere în ultima perioadă,
succesul acţiunilor militare a dezvoltat o dependenţă deosebită
faţă de domeniul informaţional, atât în ceea ce priveşte procesul
de obţinere a unei cantităţi cât mai mari de informaţii despre
adversar sau mediul în care se desfăşoară operaţiunea (climă,
relief, populaţie autohtonă), cât şi din punct de vedere al
împiedicării structurilor specializate ale inamicului în obţinerea de
informaţii despre forţele proprii.
Protecţia informaţiilor se bazează pe „măsuri şi acţiuni
organizatorice, informaţionale şi tehnice adoptate şi executate la
unităţi, pentru respectarea regulilor de lucru în elaborarea şi
exploatarea documentelor de conducere şi informare şi a
documentelor şi materialelor de conducere în secret; păstrarea
secretului asupra acţiunilor şi activităţilor ce se desfăşoară sau
planificate, prin accesul limitat, autorizat şi ierarhizat la date şi
informaţii; controlul şi protecţia informaţiilor clasificate;
protecţia fizică şi criptografică a informaţiilor ce se transmit;
disimularea informaţională împotriva cercetării adversarului;
penetrarea documentelor, materialelor, cifrurilor şi codurilor
adversarului.”6
Totalitatea activiăţilor menţionate au ca obiective
următoarele: asigurarea unui nivel ridicat de confidenţialitate;
accesul să fie limitat şi autorizat, ghidându-se după principiul
„need-to-know”(„necesitatea de a cunoaşte”); permisivitatea
6
Eugen. Bădălan, Valentin Arsenie, Alexiu Dumitru, Tratat de tactică
militar – Forțele Terestre, vol.2, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2003, pp.218-219
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informaţiilor transmise publicităţii; protecţia fizică şi criptologică
a surselor, canalelor de comunicaţie şi a informaţiei; depăşirea
măsurilor de protecţie impuse de inamic.
Protecţia genistică
Protecţia genistică se impune în scopul creării facilităţilor
necesare pregătirii şi desfăşurării acţiunilor militare, protejării şi
mascării militarilor, mijloacelor şi tehnicii împotriva întregului
spectru de acţiuni ale forţelor inamicului şi întârzierea şi
îngreunarea acţiunilor întreprinse de acesta.
Activităţile şi măsurile de protecţie genistică se realizează
de toate forţele, indiferent de armă şi specializare, care participă la
acţiune, fiecare în domeniul propriu de activitate, prin executarea
unor simple lucrări de fortificaţii, construirii de baraje, de mascare
a punctelor de comandă, a locurilor de dispunere a trupelor şi a
tehnicii, prin consolidarea căilor de acces precum şi efectuarea
culoarelor prin barajele sau câmpurile de mine, unde situaţia o
impune.
Protecţia EOD
Conform literaturii de specialitate, protecţia EOD este
definită ca „totalitatea măsurilor stabilite de structurile EOD şi
acţiunile desfăşurate de acestea pentru asigurarea operaţiilor
militare specifice luptei armate, de stabilitate şi de sprijin şi de
protejare a personalului participant prin neutralizarea şi/ sau
distrugerea muniţiei neexplodate (UXO), precum şi a
dispozitivelor explozive improvizate (IED)”. 7
O problemă apărută relativ recent în cadrul protecţiei
forţelor, protecţia EOD, se remarcă prin actualitate şi prin
prioritatea pe care aceasta o prezintă pe timpul operaţiilor de pace.
Numeroasele atacuri cu dispozitive explozive improvizate şi
numărul mare de pierderi înregistrat din cauza acestora dar şi din
F.T./G.-7.1 Manualul instrucției genistului (Cercetașul de geniu),
Râmnicu-Vâlcea, 2007, p.60.
7
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cauza detonării muniţiilor neexplodate, au făcut din această
modalitate de protecţie un imperativ necesar al teatrelor de
operaţii moderne.
Scopul principal al măsurilor de protecţie EOD este de a
face cunoscută această ameninţare forţelor ce desfăşoară operaţii
şi să se pregătească în vederea recunoaşterii dispozitivelor
explozive improvizate şi a modului de acţionare în situaţia
descoperirii unui IED.
Protecţia chimică, biologică, radiologică şi nucleară
Apărarea CBRN este văzută de specialiştii militari ca „o
componentă a protecţiei forţelor şi reprezintă totalitatea măsurilor
destinate apărării împotriva atacurilor cu arme de distrugere în
masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare – ADMCBRN
sau a riscurilor rezultate din evenimentele emisiile altele decât
atacuri – EADA şi acţiunilor teroriste”. 8
Protecţia CBRN se realizează în funcţie de nivelul
ameninţării, fiecărui nivel corespunzându-i un nivel optim de
protecţie individuală CBRN (NOPICBRN). Aceste nivele cuprind
o multitudine de activităţi ce au la bază folosirea corespunzătoare
a echipamentelor de protecţie CBRN, atât a celor individuale, cât
şi a celor colective.
Echipamentele individuale de protecţie CBRN
(EPICBRN) cuprind masca contra gazelor, pelerina de protecţie şi
completele de protecţie nr.1 şi nr.2, în timp ce mijloacele de
protecţie colectivă includ echipamentele şi adăposturile ce prevăd
instalaţii de filtroventilaţie.
Unităţilor şi subunităţilor de toate armele le revine
responsabilitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de protecţie
CBRN, folosind forţele şi mijloacele proprii, pe timpul
desfăşurării acţiunilor. În cazul în care misiunea este de o
amploare şi o complexitate mai mare, şi prezintă necesitatea
intervenţiei unor forţe mai bine pregătite, dotate şi specializate în
F.T.-2 Manualul pentru organizarea de stat major și operații ale
Forțelor Terestre, București, 2005, p.139.
8
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domeniu, sunt desfăşurate trupe de apărare chimică, biologică,
radiologică şi nucleară.
Protecţia psihologică
Protecţia psihologică presupune contracararea efectelor
operaţiilor psihologice ale inamicului prin măsuri, tehnici şi
procedee având scopul de a reduce impactul acestora, protejând
trupele proprii şi populaţia din zona de operaţii împotriva
mesajelor considerate ostile.
În vederea asigurării protecţiei psihologice, forţele proprii
trebuie, îndeosebi pe timpul operaţiilor de pace, să desfăşoare
misiuni precum: menţinerea la un nivel constant a opiniei,
încrederii, sentimentelor şi comportamentelor personalului din
cadrul trupelor proprii, dar şi ale populaţiei civile din zona de
operaţii, în scopul preîntâmpinării unor greutăţi neaşteptate în
îndeplinirea obiectivelor; respingerea sau neutralizarea
propagandei inamicului, concomitent cu ducerea unor acţiuni de
contrapropagandă; consolidarea moralului pozitiv şi a încrederii
personalului militar şi a opiniei publice în capacitatea forţelor
proprii.9
Pe timpul pregătirii misiunilor de oricare natură, forţele
desfăşoară, concomitent cu pregătirea militară, şi activităţi de
creştere a moralului şi de consolidare a rezistenţei psihice.
Modulele destinate dezvoltării acestor capacităţi poartă denumirea
de „pregătire psihică pentru luptă”.
Un rol determinant în protecţia psihologică îl are asigurarea
unui nivel optim de conexiune inversă (feedback) în relaţia cu
trupele proprii, stabilindu-se şi punându-se astfel în aplicare
măsurile pentru cunoaşterea modului în care militarii sunt
influenţaţi de desfăşurarea evenimentelor din teatrul de operaţii,
incluzând aici şi efectele operaţiilor psihologice asupra acestora.
Conexiunea inversă are ca scop impunerea de corecţii necesare,

Eugen Bădălan, Valentin Arsenie, Alexiu Dumitru. Tratat de tactică militar –
Forțele Terestre, vol.2, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”, 2003, pp.217-218
9

120

www.rft.forter.ro

creşterea capacităţii de concentrare a oamenilor şi eficientizarea
PSYOPS proprii.
Funcţia control-evaluativă în desfăşurarea PSYOPS constă
în urmărirea îndeaproape a stării psihice şi a moralului forţelor
proprii, dar şi a evaluării efectelor pe care aceste operaţii le au
asupra forţelor inamice şi a modului cum le influenţează
activităţile.
Protecţia forţelor, ca imperativ necesar în desfăşurarea
acţiunilor militare, trebuie realizată la toate nivelurile şi de către
toate armele şi specializările, în toate formele pe care aceasta
trebuie să le acopere: protecţie balistică, protecţie electronică,
protecţie informaţională, protecţie genistică, protecţie EOD,
protecţie psihologică, mascare, protecţie nucleară, biologică şi
chimică, protecţie medicală, protecţie împotriva sistemelor
incendiare.
Succesul acţiunii întreprinse, dar şi pierderile materiale şi
mai ales de vieţi omeneşti suferite au construit o dependenţă de
maniera în care forţelor le este asigurată protecţia. Pe lângă
domeniul fizic, în care protecţia forţelor s-a perfecţionat de-a
lungul mileniilor, un loc aparte şi în continuă dezvoltare îl are atât
domeniul informaţional, cât şi cel psihologic, informaţia şi
moralul forţelor proprii asigurând avantajul de care aceasta trebuie
sa dispună.
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MASCAREA, O NOUĂ CERINŢĂ PENTRU
SUCCESUL ÎN OPERAŢIILE FORŢELOR
TERESTRE

Colonel Andrei Th.CONSTANTIN*

Abstract
Dezvoltarea mijloacelor moderne de supraveghere,
identificare şi cercetare va determina utilizarea pe scară largă a
măsurilor şi acţiunilor de mascare, în operaţiile militare. Acestea
tind să devină cerinţe indispensabile oricărei acţiuni militare,
aducându-şi o contribuţie însemnată la obţinerea succesului în
operaţiile forţelor terestre prin înşelarea şi surpirnderea
inamicului.
Măsura de succes este reprezentată de contribuţia directă
a mascării la îndeplinirea misiunii. Prin urmare, pentru fiecare
comandant este important să-şi imagineze scopul mascării în
relaţie cu contribuţia sa specifică la realizarea misiunii.
Cerinţe de succes în operaţiile forţelor terestre
Complexitatea mediului operaţional contemporan, precum şi
multitudinea de ameninţări ce se manifestă în cadrul acestuia
determină structurile militare, care acţionează la sol, să desfăşoare o
gamă largă şi variată de acţiuni militare, pentru îndeplinirea misiunii
cu succes.
*

Batalion Nave Trecere Fluviale
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Succesul în operaţiile militare, desfăşurate de către forţele
terestre, reprezintă condiţia esenţială pentru victoria în cadrul
campaniei militare. Obţinerea succesului de către foţele terestre, în
acţiunile militare, este supusă unei mari multitudini de factori şi
condiţionări, transpuse sub forma unor cerinţe, care abordate la modul
general sunt cosiderate a fi: iniţiativa; agilitatea; adâncimea;
sincronizarea; multilateralitatea 1.
Iniţiativa este o reflectare a legilor luptei armate care impune
executarea de acţiuni ofensive pentru obţinerea victoriei finale în
război şi are în vedere atitudini şi acţiuni constant agresive, prin
lovirea inamicului cu orice mijloc aflat la dispoziţie. Ea trebuie
îmbinată judicios cu acţiunile de menţinere a capacităţii de efort, prin
refacerea/regenerarea forţei şi prevenirea atitudinii de „non-combat” în
situaţii neprielnice.
Manifestarea iniţiativei determină limitarea până la anulare a
opţiunilor inamicului, concomitent cu menţinerea unui număr suficient
de posibilităţi pentru forţele proprii. Manifestând iniţiativă,
comandanţii trebuie să anticipeze evenimentele din zona de
responsabilitate, astfel încât acţiunile şi reacţiile proprii să fie de
fiecare dată mai rapide decât cele ale inamicului.
Câştigarea şi menţinerea iniţiativei se obţine prin realizarea
surprinderii privind locul şi momentul atacului şi prin violenţa
acestuia. Menţinerea iniţiativei în timp, impune atât prevederea şi
planificarea operaţiilor ulterioare, cât şi anticiparea evenimentelor
decisive din zona de responsabilitate, cu ore, zile şi săptămâni în
avans.
Agilitatea se exprimă prin capacitatea forţelor proprii de a
acţiona mai rapid decât inamicul, fiind o calitate atât fizică cât şi
mentală, dar şi o condiţie a preluării şi menţinerii iniţiativei.
Acţionând cu agilitate, forţele proprii îşi concentrează
elementele tari împotriva punctelor slabe ale inamicului, pot evita sau

1

cf. Doctrina Operaţiilor Forţelor Terestre, F.T.-1, Bucureşti, 2006,

art.0131.
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contracara acţiunile acestuia, prin măsuri şi acţiuni preventive care îl
devansează şi îl pun în faţa faptului împlinit.
Agilitatea comandanţilor şi comandamentelor/statelor majore
exprimată în capacitatea acestora de a realiza concentrarea rapidă şi
repetată a forţelor proprii în locuri unde inamicul nu se aşteaptă şi/sau
este mai slab, permite unor forţe mai mici să dezorienteze şi să
fragmenteze, să provoace reacţii întârziate, necoordonate şi incomplete
şi să înfrângă forţe superioare.
Pentru creşterea agilităţii forţelor din subordine, comandantul
trebuie să ia din timp măsuri pentru cunoaşterea situaţiei forţelor
proprii şi ale inamicului, anticiparea schimbărilor din mediul de
acţiune şi pentru perceperea şi surprinderea celor mai mici modificări.
El combină toate aceste măsuri cu flexibilitatea şi capacitatea
întregului personal din subordine de a reacţiona cu rapiditate, în
limitele concepţiei eşalonului superior, la orice schimbare de situaţie.
Adâncimea presupune extinderea operaţiilor în timp şi spaţiu,
în întreaga zonă de responsabilitate, inclusiv sub aspectul resurselor
utilizate şi a scopului urmărit. Extinderea operaţiilor variază în funcţie
de eşalon şi de limitările/ restricţiile impuse comandanţilor.
Adâncimea permite comandanţilor să menţină ritmul
operaţiilor şi să exploateze cu eficienţă toate resursele disponibile.
Pentru realizarea adâncimii operaţiei, comandantul
trebuie să prevadă şi să anticipeze cursul acesteia, astfel încât
inamicul să poată fi angajat cu succes, simultan pe întreaga
adâncime a spaţiului de luptă.
Sincronizarea reprezintă încadrarea operaţiilor în timp şi
spaţiu, în vederea concentrării eforturilor în punctele importante şi are
ca rezultat masarea efectelor combinate ale puterii de luptă în
momentele şi locurile decisive.
Comandantul urmăreşte ca, prin sincronizarea acţiunilor
forţelor proprii, să-şi asigure o putere de luptă superioară în punctul şi
momentul în care vrea să obţină un avantaj decisiv asupra inamicului.
Unele activităţi pe care comandantul le sincronizează în cadrul
operaţiilor - bruierea emisiilor electronice, neutralizarea apărării
antiaeriene a inamicului şi lovirea rezervelor acestuia - pot avea loc
înainte de momentul decisiv, în puncte situate la mari distanţe unul
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faţă de altul. Deşi separate în timp şi spaţiu, aceste operaţii trebuie
sincronizate astfel încât efectele lor combinate să fie resimţite în
momentele şi locurile decisive.
Sincronizarea impune o coordonare precisă a forţelor,
mijloacelor şi activităţilor în cadrul unei operaţii, simultan cu
vizualizarea consecinţelor acţiunilor şi a succesiunii necesare a
acestora, pentru a amplifica la maxim efectele favorabile urmărite.
Multilateralitatea reflectă abilitatea unităţilor de a face faţă
celor mai diverse cerinţe ale misiunilor. Aceasta, presupune
capacitatea de a opera în toată gama operaţiilor la nivel strategic,
operativ şi tactic, de a executa o diversitate de operaţii, simultan sau
succesiv, de a schimba, la nevoie, direcţia principală de efort, de a
adapta structura forţelor şi a trece cu rapiditate şi eficienţă de la o
misiune la alta, de la operaţii specifice luptei armate la operaţii de
stabilitate şi de sprijin şi invers.
Garanţia multilateralităţii o constituie disciplina unităţilor, un
înalt nivel de instruire a acestora, conducerea adecvată, echiparea şi
dotarea forţelor, la cele mai înalte standarde, precum şi o înaltă
competenţă într-o varietate de misiuni şi capacităţi/deprinderi sau
priceperi.
Mascarea şi influenţa asupra operaţiilor forţelor terestre
Arta de a camufla, ascunde şi înşela este universală, îşi are
originile încă din primele zile ale istoriei primare a conflictelor
armate şi va fi necesară cât timp acestea vor exista. Reprezentată de
“un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se organizează şi se
desfăşoară continuu atât în perioada de pregătire a operaţiei, cât
şi pe timpul ducerii acesteia, în scopul ascunderii dispozitivului
forţelor, a pregătirii acţiunilor de luptă şi obiectivelor proprii faţă
de cercetarea de toate felurile a inamicului, pentru dezinformarea
şi inducerea în eroare a acestuia asupra planurilor, intenţiilor,
acţiunilor şi posibilităţilor proprii, în timp şi spaţiu”2, mascarea

Dr. Costinel NIŢU, Mascarea între trecut şi viitor, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2013, p.15.
2
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contribuie la contracararea avantajelor superiorităţii numerice şi
tehnologice a inamicului, la realizarea/evitarea surprinderii.
Dezvoltarea noilor tehnologii de supraveghere, identificare
şi cercetare, precum şi de selectare şi combatere a ţintelor ce dispun
de armament performant şi muniţii dirijate, de mare precizie,
determină adaptarea şi desfăşurarea acelor măsuri şi acţiuni de
mascare, care să fie relevante pentru deznodământul operaţiei.
Generalul John Shalikashvili referindu-se la marile tendinţe de
evoluţie în domeniul tehnologic sublinia, printre altele că vom
avea de a face cu, tehnologii care să asigure invizibilitatea şi o
bună mascare a forţelor proprii3.
Considerentele expuse mai sus, ne îndreptăţesc să
considerăm mascarea forţelor proprii şi asigurarea invizibilităţii
acestora un domeniu foarte important, care a fost readus în
actualitate de o personalitate marcantă a clei mai puternice armate.
Formele fundamentale de realizare ale acesteia sunt considerate a fi
ascunderea şi inducerea în eroare.
a) Ascunderea, una dintre formele fundamentale ale mascării,
implică desfăşurarea unui ansamblu de măsuri, acţiuni şi lucrări
destinate a elimina, ori a reduce pe cât posibil descoperirea de către
cercetarea inamicului, de orice fel, a elementelor esenţiale despre forţe,
tehnică şi tehnici, dispozitive adoptate, planuri de acţiune.
Alături de toate celelalte forme ale mascării, ascunderea se
desfăşoară inclusiv pentru inducerea în eroare a inamicului.
Ascunderea şi inducerea în eroare se condiţionează reciproc.
Ascunderea depinde de succesul inducerii în eroare a inamicului
în sensul abaterii atenţiei acestuia de la locurile reale ocupate de
forţe şi de la activităţile desfăşurate, la rândul său, inducerea
inamicului în eroare este condiţionată, în reuşita ei, de ascunderea
obligatorie a forţelor, obiectivelor şi acţiunilor şi activităţilor
proprii.

Cf. Gl.dr. Mircea Mureşan, Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe Văduva, Războiul
viitorului, viitorul războiului, ediţia a II-a, Editura UNAp. “Carol I”, Bucureşti,
2006, p. 231.
3
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Teoreticienii militari insistă pe o abordare centralizată a
mascării, de la nivel strategic şi până la nivelul tactic al războiului.
Mascarea tactică, considerată ca parte integrată a mascării operative ce
se subordonează de regulă celei strategice, contribuie prin modalităţi
specifice de exprimare (ascundere, camuflare etc.) la realizarea
succesului în luptă, urmărind în permanenţă neutralizarea sau
reducerea eficacităţii cercetării inamicului.
Ascunderea reprezintă o ecranare a ţintei faţă de senzorii
inamici (crearea unei bariere între ţintă şi senzori) realizată prin diferite
procedee. Principalele procedee de realizare a ascunderii sunt
considerate de către unii specialişti militari a fi: ascunderea forţelor şi
obiectivelor, păstrarea secretului şi desfăşurarea de acţiuni
anticercetare.
În urma studierii lucrărilor de specialitate am ajuns la
concluzia că ascunderea dispozitivelor, a acţiunilor desfăşurate de
forţe, precum şi a diferitelor obiective se realizează, în principal, prin
folosirea: proprietăţilor naturale de mascare a terenului şi executarea
lucrărilor genistice; mijloacelor tehnice de mascare din înzestrare şi a
celor improvizate: întunericului şi a altor condiţii de vizibilitate redusă
(ceaţă, ninsoare, ploaie); cu restricţii a aparaturii de vedere pe timp de
noapte, iar în anumite situaţii interzicerea întrebuinţării acesteia.
De asemenea, ascunderea se mai poate realiza prin: evitarea
(atenuarea) zgomotelor; camuflarea luminilor; limitarea, pe timp de
lumină, a deplasărilor; vopsirea tehnicii de luptă în culori adecvate
mediului înconjurător; executarea unor lucrări speciale de mascare;
bruierea mijloacelor radioelectronice de cercetare ale inamicului;
aplicarea măsurilor de mascare radioelectronică.
Alături de acestea, păstrarea secretului constituie unui
dintre procedeele care se aplică permanent pe timpul pregătirii şi
desfăşurării acţiunilor militare. Esenţa acestui procedeu constă în
identificarea informaţiilor care se scurg şi a canalelor de scurgere,
precum şi în luarea întregului complex de măsuri care să prevină
scurgerea informaţiilor. Aceasta se face prin respectarea regimului
de secretizare şi prevenirea scurgerii de informaţii din sistemele
de comunicaţii, sistemele automatizate de conducere, dar şi
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protejarea spaţiilor de depozitare a mijloacelor de transmitere şi
prelucrare ale acestora.
Protecţia informaţiei, pe timpul ducerii acţiunilor de luptă,
constă, de fapt, într-un complex de măsuri a căror eficienţă depinde de
eforturile şi de consumul forţelor proprii, pe timpul aplicării acestora
în funcţie de condiţiile situaţiei, de acţiunile adversarului pentru
sustragerea, distrugerea, pierderea, ascunderea, dezinformarea,
descoperirea, falsificarea, compromiterea informaţiei reale.
Reducerea eficacităţii cercetării inamicului (acţiuni
anticercetare) se realizează prin aplicarea măsurilor ce creează condiţii
în care întrebuinţarea de către inamic a forţelor şi mijloacelor de
cercetare să devină imposibilă sau ineficientă. Cele mai importante
măsuri se referă la identificarea forţelor şi mijloacelor de cercetare
inamice şi neutralizarea lor, interceptarea şi neutralizarea tehnicilor de
cercetare. Acţiunile împotriva mijloacelor tehnice de cercetare constau
în neutralizarea radioelectronică (optoelectronică) şi introducerea unor
restricţii privind folosire mijloacelor tehnice proprii.
În contracararea cercetării prin agenţi şi grupuri de cercetare
(cercetare-diversiune), trebuie avut în vedere, în primul rând
echipamentul tehnic folosit de acestea pentru obţinerea informaţiilor,
iar pentru neutralizarea lor destină forţe şi mijloace specializate,
realizează o cooperare strânsă între toate elementele de dispozitiv,
întăresc paza raioanelor în care se dispun forţe, organizează verificarea
pentru depistarea aparaturii de interceptare, verifică dacă în raioanele
ce prezintă interes există emiţătoare de unică întrebuinţare etc.
b) Inducerea în eroare reprezintă un complex de acţiuni şi
măsuri desfăşurate pentru a-i forma adversarului o imagine deformată
asupra intenţiilor, planurilor, posibilităţilor şi acţiunilor reale proprii,
precum şi a-i demonstra situaţii, stări şi acţiuni ce nu corespund
realităţii.
Obiectivele inducerii în eroare sunt rezumate la : realizarea
surprinderii, păstrarea secretului, asigurarea libertăţii de acţiune a
comandantului, în vederea îndeplinirii misiunii sale prin
dezinformarea inamicului asupra intenţiilor reale, determinarea
inamicului pentru a-l obliga să aleagă un mod de acţiune care să-l
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dezavantajeze, salvarea de vieţi şi diminuarea consumului de timp
şi resurse, obţinerea succesului.
Procedeele folosite pentru inducerea în eroare sunt:
dezinformarea, acţiunile demonstrative, imitarea, simularea sau
deformarea.
Imitarea implică crearea de obiective false, utilizând
echipamente militare pliante şi gonflabile cu structură şi
organizare asemănătoare celor reale, combinate cu cele reale,
specifice mediului de confruntare. Aceasta, constă în reproducerea
indiciilor ce redau veridicitatea activităţii unor obiective sau grupări de
forţe, realizarea unor obiective false, precum şi a unei situaţii
radioelectronice false, prin folosirea simulatoarelor şi mijloacelor
tehnice.
Foarte apropiată imitaţiei, dar mult mai apropiată realităţii, este
simularea. Aceasta implică crearea de semne, însuşiri şi activităţi
distincte, apropiate de cele ale forţelor/obiectelor a căror
existenţă/activitate sunt proiectate să le ascundă. Aşadar realizarea
unor modele (avion, tanc etc.) fictive folosind machete confecţionate
din diferite materiale este imitarea. În condiţiile echipării machetei cu
dispozitive care produc zgomot, fum, trafic radio etc. concomitent cu
realizarea animaţiei în jurul acestor facilităţi, reprezintă simularea.
Un alt procedeu, utilizat şi care are drept scop inducerea în
eroare a inamicului în ceea ce priveşte planurile sau acţiunile militare
proprii, îl constituie acţiunile demonstrative. Scopul acţiunilor
demonstrative constă în a distrage atenţia cercetării adversarului de la
acţiunile şi direcţiile reale unde se concentrează eforturile proprii şi se
află principalele obiective, astfel încât adversarul sa şi dispună/păstreze
importante rezerve de forţe şi mijloace pe direcţii false. Acţiuni de
acest fel sunt diverse şi constau, în principal, în: deplasări false şi
demonstrative; transporturi false de tehnică şi materiale militare;
acţiuni de cercetare prin luptă sau acţiuni ofensive cu obiectiv limitat
pe unele direcţii; recunoaşteri false ale unor grupe de ofiţeri în
apropierea liniei frontului, pe alte direcţii decât cele pe care se vor
duce acţiunile de luptă preconizate; pregătirea unor localităţi pentru
apărare circulară; amenajarea de drumuri false; forţarea demonstrativă
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a unor cursuri de apă; acţiuni false de fumizare; folosirea fumului
pentru imitarea focarelor de incendii.
Dezinformarea, procedeu activ al conceptului de mascare
constă în aducerea la cunoştinţă adversarului a unor informaţii false cu
ajutorul mijloacelor de comunicaţii, al mass-mediei sau altor canale
oficiale/neoficiale. Scopul central al acesteia îl reprezintă convingerea
adversarului despre veridicitatea datelor ce i se oferă.
Printre cele mai răspândite măsuri de realizare a dezinformării
se pot aminti: transmiterea către adversar a unor documente de
conducere false: transmiterea unor informaţii prin mijloacele de
comunicaţii astfel încât acestea să fie interceptate de către adversar;
răspândirea unor zvonuri: organizarea controlată a scurgerii
intenţionate de informaţii.
În ultima perioadă tehnicile şi purtătorii dezinformarea au
evoluat foarte mult. Dacă la început au fost pur şi simplu cuvintele şi
faptele, precum în cazul calului Troian, apoi a apărut scrierea , care a
făcut posibilă dezinformarea la distanţă. Mai târziu presa a difuzat
dezinformarea peste tot. În sfîrşit imaginea TV şi fotografia au
schimbat radical amploarea fenomenului: imaginea pătrunde
instantaneu în subconştient şi se impune prin aparenţa sa obiectivă şi
prin instantaneitate, fără filtrul inteligenţei. După apariţia internetului
pentru informaţie a însemnat începutul unei noi etape, o eră nouă.
Internetul face posibil schimbul de mesaje, culegerea de informaţii de
orice natură şi intrarea în dialog cu un corespondent de la celălalt capăt
al lumii. Dincolo că internetul reprezintă o sursă inestimabilă de
informaţii aceste magistrale de informare prezintă riscul de a fi
exploatate de profesionioştii dezinformării, care nu vor scăpa ocazia de
a introduce în reţea parametrii falsificaţi pentru a păcăli concurenţa.Un
prirat al informaticii introduce în sistem un program care adulmecă,
conceput pentru a intercepta anumite tipuri de informaţii.
Faptul că dezinformarea “lucreză” este exemplificat de multele
confruntări armate, mai mult sau mai puţin violente. O metodă
violentă şi foarte nocivă pentru sistemul militar este dezinformarea
radio-electronică, dezinformarea de care nu a scăpat nici Armata
Romîniei în decembrie 1989. Aceasta constă în crearea unei situaţii
radio-electronice false, cu ajutorul mijloacelor adecvate în scopul
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inducerii în eroare a cercetării adversarului asupra intenţiilor şi
acţiunilor reale ale forţelor proprii şi a caracterului acestora.
Succesul inducerii în eroare măreşte efectul forţei armate şi
poate reduce consumul de timp, efort, resurse, iar efectele psihologice
produse asupra personalului propriu pot fi deosebit de benefice.
Inducerea în eroare este eficientă, deoarece economia de timp
şi resurse poate fi considerabilă, iar participarea cercetării la planul de
dezinformare şi înşelare este fundamentală, deoarece pentru a avea
succes, planul se bazează pe cunoaşterea detaliată a doctrinei, a
posibilităţilor de observarea şi de analiză ale inamicului, precum şi a
biogarfiei comandanţilor acestuia.
Specialiştii militari consideră că, libertatea de acţiune şi
realizarea/evitarea surprinderii sunt condiţionate în mare măsură
de gradul în care reuşim să-l împiedicăm pe inamic să ale
intenţiile noastre, iar pentru aceasta, în mod obligatoriu, inamicul
trebuie să fiei în permanenţă dezinformat şi înşelat. 4
SUCCES
SURPRIZĂ
ÎNŞELARE
Fig. 1 Inducerea în eroare/înşelarea şi surprinderea în război5

Concluzii
Având în vedere fizionomia acţiunilor militare recente, în care
înalta tehnologie este folosită pe scară largă, mascarea va trebui să fie
privită ca o cerinţă fundamentală pentru succesul în operaţiile forţelor
trestre. Aceasta reprezintă un proces complex care conţine etape şi
acţiuni distincte, desfăşurate la niveluri şi de către structuri înalt
specializate.

Cf. Gl.. bg. (r) dr. Emil Victor Cheţe, Mascarea în actualitate, Editura AISM,
Bucureşti, 2003, p. 78.
5
Barton Whaley, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House,
Boston, 2007.
4
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Prin aplicarea şi desfăşurarea oportună a măsurilor şi acţiunilor
de mascare se împiedică descoperirea de către inamic a forţelor şi
mijloacelor de luptă proprii, se neutralizează sau reduce eficienţa
cercetării şi îngreunează operaţiunile executate de inamic, se asigură
secretul acţiunilor de luptă, precum şi câştigarea sau menţinerea
iniţiativei.
În cadrul procesului de planificare, comandanţii trebuie să
recunoască faptul că tehnologiile actuale au mărit performanţele de
culegere a informaţiilor şi în special capacităţile de analiză a
semnăturilor electromagnetice în detectarea activităţilor în spaţiul de
luptă modern. Datorită acestor performanţe, timpul de realizare a
mascării s-a redus, unităţile fiind obligate să îndeplinească activităţile
necesare desfăşurării operaţiilor în spaţiul de luptă modern într-un ritm
foarte rapid. Pentru a sprijini adecvat unităţile, comandanţii trebuie să
considere o prioritate absolută utilizarea materialelor şi tehnicilor de
mascare în scopul ascunderii, deghizării, atragerii în cursă, a înşelării
adversarului.
Obţinerea finalităţii dorite, în urma aplicării măsurilor de
mascare porneşte de la planificarea acestora, în cadrul procesului de
planificare operaţională, la toate nivelurile, de către statul major al
structurii militare.
Comandantului fiecărei structuri militare îi revine
responsabilitatea, pentru planificarea acţuinilor şi măsurilor
mascare, iar ofiţerii de geniu din cadrul statului major sunt
principalii consilieri ai comandantului care îl sprijină permanent
pe acesta pentru a planifica şi a pune în practică măsurile de
mascare.
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ŞCOALA – UN MODEL DE TOCMIRE ALEASĂ
ŞI DE CINSTIRE A OMULUI

Profesor dr. Aurel-Constantin SOARE*
Motto:
“Copilul este un foc ce trebuie aprins, nu un pocal în
care să torni necontenit” Maria Montesori
Introducere
Materialul doreşte a explica importanţa schimbării
paradigmei evaluării în cadrul procesului educaţional, astfel încât
să fie satisfăcute necesităţile pentru propria rută de formare a
elevului.
Sunt abordate modalităţi noi pentru a percepe învăţarea
centrată pe elev ca singura cale de creştere a calităţii educaţiei în
şcoală.
Se subliniază rolul greşelii în potenţarea învăţării, în
constituirea dezvoltării continue a elevului. Reconsiderarea rolului
greşelii în procesul de învăţare va permite ca evaluarea să capete
valenţe novative, de creativitate şi împlicare directă a
beneficiarului învăţării.

*

Director-adjunct al Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir"
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De aici, concluzia că a crea un spaţiu didactic al învăţăriipredării în care elevii să se exprime liber şi să poată greşi fără a fi
sancţionaţi este benefic persoanei, clasei, comunităţii locale şi
societăţii în ansamblul ei.
Învăţarea centrată pe elev
Un profesor adevărat nu se gândeşte numai la stăpânirea
disciplinei lui, ci, în primul rând, la felul în care elevul foloseşte în
mod independent ceea ce profesorul l-a învăţat.
Educatorul trebuie să fie preocupat să sădească în sufletul
elevilor sentimente care să-i motiveze să abordeze învăţarea cu
mai multă deschidere.
Unul din aceste sentimente este încrederea în sine, fără de
care elevul nu poate avea succes în învăţare. Acest sentiment pare
să fie mai important decât coeficientul de inteligenţă. Procesul de
educaţie îl solicită pe elev şi, dacă nu are încredere în forţele sale,
se opreşte la fiecare greutate şi i se reproşează că “nu învaţă”, deşi
cauzele sunt altele. Specialiştii au demonstrat că şcoala
“produce”învăţare dar “Producţia”ei nu se realizează ca în
celelalte domenii.
Un bun profesor modelează mintea celor cu care lucrează.
Îi formează, le aranjează gândirea, îi învaţă cum, iar nu ce
să gândească.
Pentru aceasta profesorul are nevoie nu doar de răbdare,
ştiinţă şi inteligenţă, dar, mai ales, de dăruire. Tinerii lumii
contemporane sunt pretenţioşi, poate mai pretenţioşi decât
generaţia noastră, pentru că, spre deosebire de noi, ei au la
dispoziţie mai multe informaţii. Astfel că, tinerii noştri nu au
nevoie să li se ofere informaţii (căci le găsesc şi singuri pe
internet), ei au nevoie de acei oameni care să descopere comorile
ascunse în sufletele lor şi să le scoată la suprafaţă.
Apoi să le folosească pentru binele tuturor tinerilor şi al
ţării lor.
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Cei care sunt hotărâţi să îmbrăţişeze cu sufletul şi mintea
această profesie sunt aşteptaţi cu braţele deschise, dar ei nu trebuie
să uite că ceea ce au învăţat în facultate este doar începutul.
A fi un dascăl bun înseamnă să ştii să treci diplomatic
peste micile greşeli, ale celor ce învaţă, să te bucuri împreună cu
ei de succesele lor, să-i încurajezi continuu dându-le mereu aripi
spre viitor. Trebuie să ştii să aprinzi în sufletul fiecărui învăţăcel
şi bucuria cunoaşterii dar şi bucuria creaţiei!
Greşind, vei birui!
Şcoala are o latură misionară: de a înflori ceea ce a
dezvoltat Creaţia prin viaţa dăruită semenilor.
Provocările şcolii trebuie să îl conducă pe elev spre
fericirea lui personală ca dar de care nu avem voie să nu ţinem
cont, din care nu putem lua, dar putem contribui la a-l mări, a-l
consolida şi a-l oferi cu generozitate fiecăruia.
În şcoală trebuie să adunăm, cu multă dăruire, cunoştinţe,
arome, sunete, mişcări, culori, idei, sentimente, provocări.
Concentrarea fiecăruia din sistemul de învăţământ trebuie
să aibă în centrul ei folosinţa în mişcarea vieţii a acestor tuturor
acumulări, pentru a şti că ceea ce am adunat în mintea, sufletul şi
energia noastră poate fi folosită la caz de nevoinţă, la ceas de
îndoială, la cumpănă de viaţă, la neastâmpăr plăcut cotidian.
De aceea, învăţarea trebuie centrată pe elev, pentru că: are
scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă; are o gamă largă de
strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze; foloseşte resursele
disponibile în mod eficace; ştie care îi sunt punctele forte şi
punctele slabe; înţelege procesul de învăţare; îşi controlează
sentimentele în manieră adecvată; îşi asumă responsabilitatea
pentru procesul lor de învăţare; îşi planifică, îşi monitorizează, îşi
evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare.
Elevii implicaţi activ în învăţare îşi asumă un grad înalt de
responsabilitate personală în acest sens. Auto-orientarea este drept
esenţa învăţării şi susţine că necesităţile şi experienţele persoanei
care învaţă trebuie să fie mai presus de expertiza educatorilor.
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De aceea, este recunoscut faptul că, în mare parte, procesul
de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici când cadrul didactic
este de faţă.
Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină
doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi elevilor. Permanent,
profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a
elevilor în planificarea şi administrarea propriului lor proces de
învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare
atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.
Iată câteva exemple de învăţare centrată pe elev:
• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde
întrebări sau activităţi care să îi implice pe elevi.
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se
informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului
lor.
• Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot
discuta despre preocupările lor individuale cu privire la învăţare şi
pot cere îndrumări.
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate
este dezvoltată – nu li se oferă informaţii standardizate.
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se
oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale
transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în
anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi studiile de caz şi
simulările.
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să
fie abordate stilurile pe care elevii le preferă în învăţare (vizual,
auditiv, practic/kinetic)
• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi
solicită participarea activă a elevilor la învăţare.
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a
reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de
a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul
lor.
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Rolul greşelii în actul educaţional
Atunci când învăţăm ceva, creierul nostru suferă o
modificare fizică. Percepem cel mai acut acest proces creativ de
creare de semnificaţii atunci când el funcţionează greşit. Este
vorba, de exemplu, de greşelile amuzante pe care le fac copiii, sau
de greşelile de la examen pe care profesorii le distribuie în sala
profesorală şi pe seama cărora fac haz.
Aceste greşeli veritabile arată cum funcţionează “crearea
de semnificaţii” în practică.
Dacă elevii nu ar face decât să îşi amintească ce li s-a
spus, ei nu ar ajunge să facă astfel de greşeli, ci pur şi simplu şi-ar
aminti sau nu. Erorile conceptuale arată că în minte ne construim
propriile concepţii şi nu ne amintim pur şi simplu concepţiile
celorlalţi.
Nu numai elevii învaţă în acest mod constructivist. Dacă
mai mulţi adulţi cu o educaţie aleasă văd acelaşi film sau citesc
acest roman şi sunt rugaţi apoi să îl descrie, ei vor expune nişte
concepţii foarte diferite.
Ei nu se vor afla doar în dezacord cu privire la cât de bun
este filmul sau romanul. Ei vor interpreta motivaţiile personajelor
şi semnificaţiile scenariului în moduri foarte diferite.
Aşadar, este important să se utilizeze metode de predare
care permit persoanei care învaţă şi cadrului didactic să depisteze
concepţiile greşite şi apoi să le corecteze.
Din păcate, majoritatea dintre profesori au convingerea că
învăţarea este un proces prin care se transmit cunoştinţe şi nu o
perspectivă a învăţării active, iar acest lucru este foarte dificil de
schimbat. Această convingere presupune că scoarţa cerebrală este
un recipient gol pe care profesorii trebuie să îl umple cu
cunoştinţe şi dobândirea cunoştinţelor necesită doar ascultarea cu
un grad rezonabil de atenţie, sau chiar şi numai prezenţă fizică şi
evaluarea reprezintă verificarea gradului în care s-a umplut
scoarţa cerebrală.
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Pe măsură ce se descoperă erorile, omisiunile şi
concepţiile sale, elevul îşi corectează şi îşi completează învăţarea.
Acest lucru este stimulat de către:
• Autoevaluare, autoverificare etc.;
• Verificarea şi explicaţiile din partea colegilor;
• Acţiunile întreprinse în urma reacţiei profesorului;
• Compararea propriei sale activităţi cu alte răspunsuri sau
cu răspunsuri model;
• Efectuarea de corecturi sau completări pentru a-şi
îmbunătăţi munca.
Elementele cheie sunt confirmate şi subliniate prin
intermediul explicaţiilor care fac legătura dintre noua învăţare şi
învăţarea anterioară. Acest lucru întăreşte legăturile care vor fi
utilizate cu ocazia reamintirii ulterioare.
Elevul îşi formează concepte mai stabile, se leagă de
învăţarea anterioară şi cunoştinţele sunt organizate într-o structură
logică iar aceasta stimulează memoria. Pe măsură ce sunt
descoperite erorile şi omisiunile, concepţiile formate sunt
corectate şi extinse. Elementele cheie sunt consolidate prin
subliniere şi repetiţie. Acest lucru stimulează retenţia.
Numai aşa, elevul îşi confirmă concepţiile, care sunt
corecte şi corelate cu învăţarea anterioară şi îşi corectează erorile
şi neînţelegerile din învăţare.
Greşelile elevilor, o etapă importantă în procesul de
învăţare
Orice început e greu şi nimic nu se învaţă din prima. Iar un
lucru ce pare banal pentru un adult poate poate fi o adevărată
provocare pentru un elev. Cu toţii învăţăm din greşeli, asta e clar,
dar cam de câte greşeli are nevoie un tânăr până învaţă să facă
lucruri comune?
Nelăsând de mic copilul să încerce să se descurce, atât cât
poate, de unul singur, ajungem să îi anulăm dorinţa de a încerca
lucruri noi, de a acţiona independent, de a descoperi până la urmă
lumea. Rezultatul este scăderea stimei de sine a elevului, scăderea
140

www.rft.forter.ro

încrederii în forţele sale şi anularea dorinţei de a realiza lucruri de
unul singur. Unii elevi acceptă mai uşor lucrul acesta, devin docili
şi se mulţumesc să fie dirijaţi în permanenţă de profesori. Alţii,
mai temperamentali, se revoltă, şi ajung să fie etichetaţi drept
elevi neascultători.
De aceea, de multe ori libertatea de mişcare a elevului este
îngrădită mult prea mult de unii profesori care le dau tot timpul
prin predare totul şi le cer numai să reproducă acel material.
Societatea îşi doreşte ca elevi să devină nişte adulţi
responsabili, însă unora dintre noi ni se parcă tinerii nu sunt încă
apţi pentru a fi independenţi în gândire şi acţiune.
Nu ne asumăm decât ceea ce alegem. Nu suntem
responsabili decât pentru faptele şi alegerile noastre. Iar dacă un
profesor va face lucrurile ce revin de drept în sarcina elevului,
cum ar putea pretinde mai târziu responsabilitatea şi
discernământul de la el.
Sarcina profesorului este de a-i ajuta pe elevi să facă
lucruri singuri, până la momentul când vor fi capabili să fie
complet independenţi şi aceasta presupune automat să îi laşi să
greşească dar şi să îi ajuţi să îşi depăşească greşelile.
Pentru a fi un ajutor de bază pentru elev fără a-i limita însă
libertatea de acţiune ar trebui să-i ajutăm să-şi dezvolte abilităţile:
să împărţim sarcinile în paşi mici, intermediari; să-i încurajăm să
ne privească făcând lucruri; să-i lăsăm să încerce ei înşişi să facă
sarcinile date şi să-i lăsăm să descopere un mod propriu de a le
face, fără să-i limităm în a ne imita întocmai; să le oferim
alternative în realizarea unei sarcini şi să-i lăsăm să o aleagă pe
cea care li se potriveşte, să lucrăm împreună cu ei şi să împărţim
sarcinile pe măsura abilităţilor; să-i încurajăm la fiecare pas, dar
să evităm laudele fără acoperire. Un “mă bucur că ai reuşit” are o
valoare mai mare decât un “bravo”, care pentru elev este doar o
recompensă verbală, lipsită de empatia şi căldura primei
formulări; să le oferim ponturi sub forma “ai putea să încerci
asta”, dar să nu-i oprim să caute şi alte variante să-i lăsăm să-şi
asume responsabilitatea pentru greşeli; să-i lăsăm să facă lucruri
singuri, iar dacă ceva nu le-a ieşit perfect să scoatem în evidenţă
Buletinul de teorie militară al SMFT • iunie, 2017

141

partea de reuşită, nu cea de eşec; să-i lăsăm să ne ajute în treburile
pe care le putem face împreună şi să le cerem părerea apropo de
ceea ce avem de făcut, iar dacă nu facem ca ei explicaţi-le de ce.
Să ne gândim însă de două ori înainte de a ne decide: ceea ce
poate părea în primă fază o idee proastă, poate fi doar una
năştruşnică dar realizabilă, să le semnalăm dificultatea unui lucru,
atunci când e cazul. Astfel, ei nu vor fi descurajaţi dacă nu reuşesc
din prima, dar nici nu vor trăi cu sentimentul că nu au realizat
mare lucru dacă reuşesc.
Pentru a putea profita la maximum de metodele de predare
ce au ca scop formarea, trebuie să ne asumăm atitudinea
corespunzătoare.
Evaluarea greşelii în maximizarea învăţării
Mulţi cred că a fi profesor înseamnă doar a prezenta
informaţiile în faţa elevilor, a evalua nivelul acestora şi a-i
ierarhiza prin note.
Profesia de cadru didactic este însă mult mai profundă,
solicită calităţi speciale, care se pot forma şi dezvolta doar dacă
persoana respectivă doreşte, cu adevărat, să fie profesor.
Aceasta pentru că a fi profesor înseamnă să te dedici celor
pe care-i educi, să ai sentimente pozitive faţă de ei, să le oferi
respectul tău, să fii conştient că le influenţezi viaţa şi eşti
răspunzător pentru asta în faţa lor, a părinţilor, a societăţii.
Elevii trebuie informaţi de către profesori asupra
următoarelor lucruri:
• Este în regulă dacă nu înţelegi un concept pe care îl auzi
pentru prima dată; procesul de învăţare necesită timp.
• Atunci când temele sunt notate, trebuie să încerci să te
autodepăşeşti, nu să concurezi ceilalţi colegi. Oricum, notarea
trebuie evitată acolo unde nu este absolut necesară.
• Ceea ce contează este să înţelegi problema şi soluţia sau
întrebarea şi răspunsul:
nu este important să reuşeşti la prima încercare
nu este o mare problemă dacă ai avut o mică scăpare.
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• A greşi nu este un lucru umilitor. Cu toţii greşim atunci
când încercăm să învăţăm ceva. De fapt greşelile fac şi ele parte
din procesul de învăţare. Dacă nu facem greşeli, munca va părea
prea uşoară şi nu vom lucra la capacitatea maximă.
• Greşelile sunt importante pentru că ne spun unde trebuie
să mai insistăm.
• Este important să admiţi că uneori nu înţelegi sau faci
unele greşeli pentru că astfel poţi cere unele lămuriri.
• Sub nicio formă nu este bine să râdem unii de alţii atunci
când greşim.
• Poţi spune că ai învăţat din greşeli atunci când, în sfârşit,
ai reuşit să înţelegi şi să rezolvi problema fără nicio greşeală.
Vă simţiţi curajoşi? Iată un exerciţiu de o jumătate de oră:
spuneţi-le elevilor să strige “URA!” la fiecare greşeală pe care o
descoperă în propria lucrare.
A corecta lucrarea colegilor presupune o bună înţelegere a
lecţiei şi a ţintei care trebuie atinsă. Totodată, aceste “ţinte” sunt
descoperite studiind soluţiile corecte ale problemelor. Acesta este
un mod foarte eficient de a învăţa.
Metoda evaluării colegiale în grupuri de câte doi elevi îi
face să lucreze mai mult decât ar putea profesorul să consemneze.
Această strategie conţine “un mesaj ascuns”.
Îi învaţă pe elevi cum să evite greşelile, cum să progreseze
şi, mai ales, le arată faptul că greşelile sunt evitabile, şi că
progresul este posibil. Ei vor vedea că progresul nu vine dintr-un
talent înnăscut, ci dintr-o lucrare bine făcută. Importanţa acestui
mesaj este reală şi greu de supraestimat; prin el s-a ajuns la o mai
bună motivare a elevilor şi la performanţe sporite.
Nu contează dacă elevii nu iau întotdeauna cele mai bune
decizii atunci când corectează o lucrare, iar profesorul nu trebuie
să supravegheze notarea în permanenţă.
Rezultatul pe care îl căutăm este cel de a-i face pe elevi săşi trateze propriile standarde pentru a progresa. Adesea este
suficient să obţinem acest lucru. Prin toate acestea nu vreau să
spun că profesorul nu trebuie să îşi noteze elevii, ci doar că
evaluarea între elevi este foarte eficientă.
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În mod opţional, se poate organiza o şedinţă de discuţii în
care vor acorda o mare atenţie problemelor, nelămuririlor etc.
Acest tip de discuţii pot fi atât interesante cât şi folositoare
procesului învăţării.
Corectarea greşelilor intenţionate este o variantă a metodei
“explicaţiilor între colegi” care a fost menţionată mai sus şi de
multe ori se aplică exact după ea. Prin aplicarea ei:
• Se formează echipe de câte doi elevi.
• Elevii primesc seturi de probleme rezolvate care conţin
greşeli incluse intenţionat. Cei doi coechipieri vor primi seturi
diferite de probleme.
• Elevii lucrează singuri, încercând să determine: care sunt
greşelile; de ce este greşit răspunsul respectiv; cum pot să corectez
aceste greşeli; fiecare elev va explica partenerului greşelile pe care
le-a descoperit.
Dacă un elev a găsit o greşeală pe care colegul lui a
scăpat-o din vedere, o va aduce în discuţie în această etapă.
Profesorul le poate cere elevilor să prezinte greşelile pe
care le-au descoperit şi să le confirme sau să le infirme, dacă
evaluarea nu a fost corectă. Profesorul are grijă să pună clarităţile
într-o lumină foarte clară.
Aceasta este o activitate destul de plăcută şi, totodată, un
exerciţiu eficient în a-i “înarma” pe elevi împotriva oricăror erori
sau neclarităţi.
Nu este bine, însă să întrebuinţăm această metodă la
începutul unei lecţii, pentru a nu-i deruta pe elevi. Strategia este
foarte utilă la sfârşitul lecţiei pentru că ajută la descoperirea şi
înlăturarea neclarităţilor. Dacă elevii nu sunt în stare să detecteze
greşelile, nu vor putea să îţi verifice lucrările.
Aceste metode au mai multe avantaje:
• Elevii descoperă mai multe moduri de a aborda o
problemă, lărgindu-şi astfel orizontul şi găsind noi posibilităţi.
• Evaluând mai multe metode, le vor înţelege mai bine.
• Elevii devin mai atenţi la propria lor muncă. De exemplu,
dacă un elev îşi dă seama că a greşit exerciţiul pentru că a
confundat sarcina, a făcut un pas important.
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• Elevilor le place această metodă şi, atât cei care ajută cât
şi cei ajutaţi învaţă mai mult în timp ce se susţin unii pe alţii. (În
general nivelul discuţiilor va fi mai înalt decât ne aşteptăm!)
• Elevii observă că succesul se datorează efortului,
aplicării strategiei potrivite etc. şi nu talentului nativ. Aceasta îi
îndeamnă pe elevi să tindă spre progres.
Strategiile predării cu caracter de formare oferă informaţii
şi uneori, chiar într-un mod foarte evident. Observaţi că feebackul nu trebuie să fie indus numai de către profesor, ci poate la fel
de bine să pornească de la colegi.
Acest lucru se poate datora faptului că autoevaluarea şi
evaluarea lucrărilor colegilor sunt nişte metode puternice de a
clarifica obiectivele, de a facilita progresul, de a încuraja elevul
să-şi asume responsabilităţile şi de a îl convinge că progresul este
posibil.
Atitudinea corectă faţă de greşeli este una dintre cele mai
preţioase învăţături pe care un părinte i le poate transmite
copilului său. Greşelile sunt o etapă importantă în procesul de
învăţare, dar cel mai important este să valorizezi partea de reuşită
dintr-o greşeală şi nu cea de eşec.
Pericolele în actul predării – învăţării –evaluării
Rodul cel mare al unei şcoli ancorate în actualitate este de
a recunoaşte că trebuie să creăm un spaţiu de confort intelectual
pentru beneficiarii educaţiei astfel încât ei să simtă că şcoala este
a lor, că vin la şcoală pentru a studia, că a greşi este ucenicia
meseriei de elev, că a te corecta este o soluţie de a-şi construi
temeinic şi consolida personalitatea.
Dorinţa elevilor pentru a găsi informaţii, explicaţii,
imagini care să-i conducă spre zonele lor de interes, spre a lămuri
„încurcături” ale lor despre lumea pe care o descoperă, este, de
multe ori, considerată ca o acţiune neadecvată, neconformă,
neproductivă pentru timpul şcolii.
Provocarea este întristătoare şi pentru cadrele didactice.
Frustrările lor pentru posibilele interogaţii care nu sunt din corpul
cunoştinţelor din programă le creează disconfort la orice clipă.
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Mirarea copilului, foarte mare în clasele mici şi aproape
inexistentă în cursul superior al liceului la majoritatea elevilor are
o justificare în uscăciunea sistemului educaţional, în temerea
tânărului de sancţiune, de răspuns individual neplăcând colegilor
şi profesorilor la tainele Lumii.
Curiozitatea copilului este stopată la un curriculum rigid,
la o sărăcire a dialogului sincer în dauna clădirii personalităţii, dar
în lauda atingerii numai a unor conţinuturi care nefructificate la
nivel individual devin inutile, şi, uşor, în viitor, acesta poate fi
aruncat în exteriorul fiinţei cunoscătoare.
Dispreţul faţă de cel care vine să înveţe, care nu vede şi
nu vrea a fi călător pe calea oferită de un sistem educaţional pe
care nu îl vede ca fiind al său conduc pe educabili să se
îndepărteze de valori, de conţinuturile fundamentale ale
cunoaşterii şi să bată, din ce în ce mai mult, la poarta eşecului
emoţional, cognitiv, atitudinal, cetăţenesc.
Gestul de curaj în abordarea acestei perspective trebuie să
îl aducem educatorilor din secolul al XXI-lea.
Astăzi multe patimi din sistemul de învăţământ sunt stavilă
pentru soluţionarea problemei centrale: să le vorbeşti copiilor cu
iubire şi nu cu împotrivire sau indignare.
Nimic nu e mai dăunător decât constrângerea „Buni cu
forţa”, nu e calea împlinirii personale.
Cred că dacă am privi cu atenţie lumina din ochii copilului
/ tânărului am observa că el este modelul, că noi educatorii trebuie
să ne îngrijim să nu-i stricăm, să nu-i poftim la relele lumii de
astăzi şi la necunoaştere.
Arta inteligenţei de a şti să scoţi din cel de lângă tine doar
ce are mai bun este esenţa actului educaţional pentru educatori.
A respecta semenului nostru propria libertate, a şti că
libertatea noastră se termină când atacăm libertatea elevului, a
avea răbdare să îl ascultăm şi a avea puterea să îl acceptăm sunt
împlinirile unei şcoli de succes, unui management performant şi a
unui lidership pentru viaţă împlinită.
Nu dispreţ faţă de cei care au idei, cunoştinţe, păreri opinii
diferite de ale dascălilor, ci sentimentul de comuniune, de „ne
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pasă” integrarea ta, realizarea rutei tale de cunoaştere şi învăţare
de împlinire personală este cheia succesului educaţional în şcoala
secolului al XXI-lea.
Nicio viaţă nu seamănă cu alta, niciun individ nu practică
„meseria de elev” ca altul, fiecare zi din viaţa unui om nu seamănă
cu a altuia prin trăiri, diferite profiluri, teme variate de abordare
din unghiuri specifice. Profunzimea acestuia adevăr este de
netăgăduit.
Ocrotirea elevului prin îndrumare intelectuală, prin
limpezirea curiozităţii sale, nădejdea că o lume nouă se naşte
printr-o mulţumire a unei curiozităţi tinereşti ar supune şcoala
unui supliciu şi dascălii unui discurs pedagogic pentru care nu au
fost pregătiţi, instruiţi.
Duhul care însufleţeşte şcoala este, pe drept cuvânt,
sufletul elevului.
Generaţiile actuale de elevi nu seamănă cu cele trecute.
Ele sunt posesoarele unor imense schimbări de percepţie
intelectuală şi de structură cognitivă.
Generozitatea, căutarea bucuriei în interiorul Fiinţei şi
interogarea spre rezolvarea neaşezatelor lucruri, fenomene, ne
conduc spre împlinirea personală.
A fi fericit în şcoală este o căutare şi calea sigură spre
izbândă este învăţătura pentru sine, îndoiala în toate, analiză spre
nouă zidire a lucrurilor şi faptelor.
Bobul roditor va atrage învăţătura ca „apa vie”, iar
pământul cel bun va aduce rod spre identificarea sau consolidarea
„căii vieţii” fiecărui elev.
Practica educaţională şi relaţia profesor-elev sunt două
componente esenţiale ale educaţiei care în ultimii 50 de ani nu a
suferit schimbări majore.
Dreptul elevului de a greşi este deosebit de important
pentru succesul său.
Valorizarea pozitivă a greşelii atunci când ea este urmată
de învăţare eficientă este benefică elevului, organizaţiei şi
comunităţii.
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Putem spune elevului că e important, că e curajos, că e
tânăr, că e …. şi nu greşim.
Învăţătura este luminătoare şi dătătoare de rod.
Profesorii ar trebui să aibă zâmbetul pe faţă tot timpul, să
nu arate grijile, personale majore, să nu fie încorsetaţi de toate
formalităţile birocratice şi centralizate din şcoală.
Mecanismul represiv de evaluare prin care identificarea
greşelilor şi pedepsirea elevului erau regula într-un sistem
educaţional închis, de tip totalitar.
Uneori, ”evaluarea” suportată de elev, în şcoală, este fără
criterii şi de pe poziţii de forţă, abuziv şi netransparent, viciat de
parti-pris-uri şi de necontestat.
„Soluţia pe care o propun, de fiecare dată, pentru ca măcar
pe termen lung să se schimbe ceva în societate, este reforma
adevărată din educaţie – acum fiind vorba de schimbarea
paradigmei, a modelului mental al evaluării. Şcoala românească
are nevoie de o evaluare:
pe bază de criterii şi realizată prin dialog;
centrată pe progres, pe ceea ce ştie / poate / vrea cel
evaluat şi pe rezultatele învăţării;
care consideră greşeala ca parte firească a procesului de
învăţare şi o disociază de ”vină”;
deci, de o evaluare ”prietenoasă”, în care evaluatorul şi cel
evaluat învaţă împreună şi unul de la celălalt.” 1
Această schimbare are o precondiţie, absolut necesară:
încrederea.
Un profesor care anterior, când era elev, a fost pus numai
să reproducă informaţii de la dascălul său nu va cere elevilor săi
să fie creativi, interogativi, buni observatori ai lecţiei, care să facă
un feed- back realist ( a fost utilă lecţia, s-au simţit bine ei în
cadrul lecţiei, ce au acumulat, ce mai au de studiat, ce nu au
înţeles) etc.
Duhul neliniştii, al tulburării este transmis de unii dascăli.
Parafrazând pe John Dewey, putem spune că dacă evaluăm astăzi
aşa cum am făcut-o ieri, le furăm elevilor ziua de mâine, visul lor.
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Concluzii
Şcoala trebuie să-şi revină şi să aibă ca scop primordial al
său căutarea fericirii şi bucuriei celor care îi păşesc pragul şi mai
puţin satisfacţia sistemului în ansamblul său prin date statistice ,
prin amestec de impersonal şi inutil, cu deschideri spre nervozitate
şi anxietate.
Avem bucuria ca dascăli, alături de părinţi şi apropiaţii
elevului, să descoperim cu el lumea, să dăm posibile răspunsuri la
nedumeririle interioare, la acele cuvinte rostite cu teamă, cu
îndoială sau şoptite abia despre tot ceea ce îl înconjoară.
Semantica întrebărilor, grija răspunsurilor cerute, cercetate
şi aflate rămâne ca un fir nevăzut la chipul care ne dă sens
întrebărilor vieţii fiecăruia.
Misiunea şcolii contemporane este ca elevul să se simtă
bine, fericit când el intră pe porţile ei.
Superficialitatea trătării vine din nechibzuinţa cu care
banul public este cheltuit pentru absenţe, nedeschideri
educaţionale, pentru eşec sau abandon şcolar.
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ŢINTELE STRATEGICE ÎN ISTORIA ARTEI
MILITARE UNIVERSALE

Căpitan Bogdan-Alexandru CONSTANTIN*

In this article we will show the evolution of strategic
targets during World War II, highlighting them through strategic
bombing carried out by the United States of America in Europe
and we will present the manner in which targets were conceived
and planned during the Cold War by the Strategic Air Component
of the U.S. Air Force, although, conventionally, strategic targets
are considered targets that regard the prevention of the use of
weapons of mass destruction.
În cadrul primului capitol vom arăta evoluţia ţintelor
strategice pornind din timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
evidenţiindu-le prin prisma bombardamentelor strategice
desfăşurate de către Statele Unite ale Americii (SUA) în Europa,
vom prezenta maniera în care ţintele strategice au fost concepute
şi planificate în timpul Războiului Rece de către Componenta
Strategică Aeriană a SUA, deşi în mod convenţional se consideră
ţinte strategice acele ţinte care privesc prevenirea utilizării
armelor de distrugere în masă.
Consilier juridic principal la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă
„Mihai Viteazul”
*
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1. Ţintele strategice din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial
Arta militară a celui de-al doilea Război Mondial a fost
profund influenţată de utilizarea aviaţiei. Aceasta a ocupat rolul
principal, chiar strategic, în planificarea operaţiilor, şi a
reprezentat factorul de diferenţiere dintre Primul şi cel de-al
Doilea Război Mondial.
În prezentul capitol vom prezenta modul de angajare a
câtorva ţinte, considerate a fi strategice, în cel de-al Doilea Război
Mondial, cum ar fi: centrele industriale, petrochimii şi câmpuri
petrolifere, fabrici siderurgice, fabrici de armament şi muniţie şi
baze militare.
Considerăm că atacurile aeriene împotriva Germaniei şi a
economiei germane nu sunt acţiuni tactice sau operaţionale ci, mai
degrabă, sunt o parte a unui plan strategic mai larg – care a
considerat că lovitura decisivă va fi dată prin înaintarea armatelor
terestre, decât prin puterea aeriană.
SUA au intrat în războiul european cu opinia fermă că
anumite industrii şi servicii reprezintă ţintele cele mai
promiţătoare care ar afecta economia inamicului, şi au considerat
că, pentru a lovi aceste ţinte cu precizie, atacurile trebuie efectuate
pe timpul zilei.
În mod convenţional forţele aeriene desemnau drept „zona
ţintă” un cerc cu raza de 300 de metri în jurul punctului ce trebuia
atacat. În timp ce precizia a fost îmbunătăţită în timpul războiului,
statisticile ne arată că, doar aproximativ 20% din bombe au lovit
doar „zona de ţintă”. Cea mai mare precizie a fost atinsă în luna
februarie a anului 1945 când, aceasta a urcat la 70%.
Atacurile submarinelor germane asupra navelor comerciale
ale aliaţilor se aflau în cea mai de succes perioadă, în anul 1942,
astfel bazele de staţionare a submarinelor şi şantierele navale în
care acestea erau construite au devenit ţinte strategice prioritare şi
au rămas astfel până în iunie 1943. Aceste atacuri nu obţinut însă
efectul scontat, deoarece bazele submarinelor erau protejate şi
bombele nu au pătruns prin acoperişurile acestora, ce erau
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construite din beton cu o grosime de 3 metri, astfel atacul asupra
şantierelor de construcţii şi asupra căilor de lansare nu a fost
suficient de puternic pentru a produce efecte devastatoare.
Industria germană producătoare de rulmenţi era puternic
concentrată pe susţinerea capacităţii de luptă a Germaniei. Când a
început atacul, aproximativ jumătate din producţia sa era realizată
în fabrici din apropierea oraşului Schweinfurt. Având în vedere că
atacurile asupra acestei ramuri industriale au afectat profund
industria germană, apreciem că în mod corect a fost introdusă în
categoria ţintelor strategice, pe considerentul că producţia de
rulmenţi este esenţială tuturor celorlalte industrii ce susţineau
ducerea războiului.
Această incursiune a avut şi o latură negativă, aceea că un
număr semnificativ de bombardiere aliate au fost doborâte, ceea
ce a dus la o o revizuire a tacticilor de bombardament pe timp de
zi, astfel s-a decis ca acest timp de incursiuni să nu mai fie făcute
fără escortă.
În vara anului 1943 o nouă ţintă strategică a fost atacată de
către aviaţia aliată: industria producătoare de avioane.
Bombardarea acestor fabrici a dus la scăderea producţiei de
avioane, ce pe alocuri s-a înjumătăţit. Pentru a putea limita
pierderile, Germania a creat fabrici mai mici şi le-a dispersat pe o
arie geografică mai mare, fapt ce a condus la o scădere a
producţiei de avioane.
Atacurile decisive asupra industriei aeronautice germane
au început în ultima săptămână a lunii februarie 1944. Sub
protecţia avioanelor de vânătoare, cu rază lungă de acţiune, 3.636
de tone de bombe au fost lansate asupra fabricilor germane de
aeronave în acea săptămână.
Odată cu reducerea puterii aeriene germane, petrolul a
devenit ţinta prioritară a aliaţilor pentru a distruge economia
germană. Forţa bombardierelor timp de câteva luni, a fost
adecvată pentru această sarcină. Un atac preliminar a fost lansat
pe 12 mai 1944, urmat de un altul pe 28 mai, cu toate acestea
atacul final nu a fost dat, cu toate acestea, decât după ziua
Debarcării. În lunile de dinaintea Debarcării şi pentru o perioadă,
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imediat după, energia forţelor aeriene cu baza în Anglia, a fost
dedicată asigurării succesului invaziei.
Alimentarea cu petrol şi derivate din acesta a fost restrânsă
de-a lungul războiului, şi a fost un factor de control în operaţiile
militare. Sursa principală de aprovizionare, şi singura sursă de
aprovizionare pentru aviaţie, era dată de 13 fabrici şi o producţie
mică dată de trei fabrici suplimentare, care au început activitatea
în 1944. Sursele principale de produse rafinate din petrol au fost
câmpurile petrolifere din România şi Ungaria, care împreună
reprezentau aproximativ un sfert din totalul ofertei de combustibili
lichizi în 1943. În plus, a existat o producţie mică, dar
semnificativă în Austria şi Germania. Rafinăriile de la Ploieşti au
fost atacate, începând cu un atac de nivel scăzut, îndrăzneţ şi
costisitor, în august 1943. Bombardamentele au avut numai efecte
limitate; livrările au crescut până în aprilie 1944, când atacurile au
fost reluate. Atacurile din 1944, împreună cu minarea fluviului
Dunărea, a redus semnificativ livrările româneşti. În august 1944,
ocupaţia rusă a eliminat această sursă de aprovizionare şi
dependenţa de fabricile sintetice a devenit chiar mai mare decât
înainte.
Cu aceeaşi energie cu care au reparat şi celelalte ramuri ale
industriei şi pentru fabricile producătoare de produse petroliere au
fost puse în aplicare planuri de reparaţie şi redislocare, dar spre
deosebire de celelalte tipuri de fabrici, Aliaţii au continuat să
bombardeze aceste tipuri de fabrici, astfel încât începând cu luna
mai 1944 consumul a depăşit producţia.
Atacul asupra fabricilor ce prelucrează petrol a lăsat
Germania fără azot şi metanol sintetic şi o parte considerabilă a
aprovizionării sale cu cauciuc.
O ultimă ţintă strategică a celui de-al Doilea Război
Mondial pe care o vom analiza este reprezentată de căile de
comunicaţie (căile ferate şi rutele de navigaţie fluviale şi
maritime). Atacul asupra transporturilor a fost lovitura decisivă
care a dezorganizat complet economia germană. Aceasta a redus
producţia de război pe toate ramurile şi a îngreunat distribuirea
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produselor finite. Atacul a limitat mobilitatea tactică a armatei
germane şi astfel a fost grăbit sfârşitul războiului.
Cel de-al Doilea Război Mondial a fost primul conflict
major în care aviaţia a fost utilizată intens, o dată cu apariţia
acestei noi categorii a fost posibilă atacarea unor poziţii ale
inamicului ce se aflau cu mult în spatele liniei frontului, creânduse astfel o nouă categorie de ţinte, care aveau să fie luate în
considerare în planificarea şi desfăşurarea operaţiilor militare,
alături de ţintele tactice şi operaţionale – ţintele strategice.
2. Ţintele strategice ale SUA din timpul Războiului Rece
În anul 1956, în plină era a conflictului rece dintre SUA şi
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), Componenta
strategică a Aviaţiei SUA (SAC) a realizat un studiu – The SAC
Atomic Weapons Requirements Study for 1959, (Studiul SAC
privitor la necesităţile de arme atomice pentru anul 1959).
La momentul întocmirii a fost clasificat cu nivelul „Top
Secret”, dar a fost declasificat conform aprobării nr. 27386 din
26.08.2014 date de Laurie Madsen. Acesta este unul din puţinele
documente de nivel strategic din timpul Războiului Rece pe care
SUA a acceptat să le declasifice.
Cu toate că datele din document sunt unele referitoare la o
situaţie a relaţiilor internaţionale care nu mai este de actualitate
considerăm că, pentru a expune cât mai complet modul în care au
evoluat ţintele strategice, trebuie să ne oprim asupra acestui
studiu, având în vedere faptul că el cuprindea ţintele din blocul
comunist ce urmau a fi atacate cu armament termo-nuclear, în
ipoteza izbucnirii unui conflict armat între cele două blocuri.
Din plan, rezultă că strategia SUA avea la bază distrugerea
Forţelor Aeriene sovietice, prin atacarea unor baze ale Forţelor
Aeriene atât din URSS, cât şi din state aliate din Europa de Est,
prin lovirea acestora cu armament nuclear.
Conform specialiştilor în domeniul managementului
ţintelor, pentru a maximiza efectele, bombele trebuiau detonate,
fie la contactul cu solul, fie în imediata apropiere a acestuia, în aşa
fel încât să distrugă ţinta, dar şi să producă pagube zonei din
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imediata apropiere a ţintei, iar părţi radioactive să poată fi
îndreptate de vânt pe distanţe variate, pentru a produce o
contaminare extinsă şi de lungă durată.
Pentru a se considera un atac încununat de succes se dorea
obţinerea unei distrugeri de peste 90% a ţintelor angajate, scopul
acestui prim atac îl reprezenta dărâmarea tuturor hangarelor în
care erau depozitate avioanele, distrugerea pistelor de decolare dar
şi a bazelor subterane.
Au fost întocmite liste cu numărul şi tipurile de arme
nucleare necesare pentru distrugerea fiecărei ţinte în parte. În
momentul declasificării planului numărul de focoase nucleare
necesare, nu a fost făcut public, dar în perioada respectivă,
stocurile erau foarte mari, şi în creştere, astfel:
– în anul 1955 – 2.400 de bucăţi;
– în anul 1959 – peste 12.000 de bucăţi;
– în anul 1961 – 22.229 de bucăţi.
Ţintelor strategice cuprinse în acest plan, li s-a dat o
definiţie amplă: aeroporturi (militare şi civile), baze de rachete
(atât cu caracter ofensiv, cât şi cele cu caracter defensiv), puncte
de comandă (militare şi guvernamentale care aveau capacitatea de
a sprijini direct Forţele Aeriene), depozitele în care erau ţinute
armele nucleare, elemente din industria nucleară, aeronautică şi
petro-chimică. Întâlnim astfel cele mai importante grupuri de ţinte
pe care Pentagonul le elaborase în perioada 1950 – 1955: ţinte
nucleare, forţe luptătoare clasice şi ţinte urbane industriale.
Astfel oraşe mari precum Leningrad1 sau Moscova puteau
fi atacate cu uşurinţă datorită numărului mare de ţinte ce se
regăseau în aceste zone. De exemplu în regiunea Moscovei, se
regăseau douăsprezece aeroporturi2, dar existau alte ţinte care
trebuiau angajate cu prioritate (high value targets): şapte depozite
ale forţelor aeriene, un punct de comandă al acestora, un punct de
comandă guvernamental, patru locaţii în care erau amplasate
rachete teleghidate, cinci centre de cercetare nucleară, şi alte ţinte
1

Actualmente Sankt Petersburg.
Dar acestea nu se regăseau, pe lista ţintelor, în primele 400 de aeroporturi ce
urmau a fi atacate în primul val.
2
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ce aparţineau Forţelor Aeriene, Terestre şi Navale sovietice. În
timp ce în zona oraşului Leningrad se aflau douăsprezece baze
aeriene, două fabrici adiacente industriei aeronautice, două centre
de cercetare a energiei atomice, două locaţii în care se aflau
rachete teleghidate, trei depozite de combustibil lichid, un punct
de comanda militar al forţelor aeriene şi patru depozite ce
aparţineau Forţelor Aeriene Sovietice.
În centrul sistemului de ţinte aeriene erau bazele în care se
aflau bombardierele, rachetele şi apărarea anti-aeriană. În studiu
erau enumerate în ordine alfabetică peste 1100 de aerodromuri, cu
un număr de prioritate atribuit fiecăruia. Principalele ţinte erau
amplasate în Belarus, şase din primele douăzeci de ţinte se aflau
în această ţară, şapte ţinte erau amplasate în Ucraina, Estonia se
afla pe lista ţintelor cu o singura ţintă. Locaţia acestor ţinte, cât şi
a celorlalte douăzeci de ţinte o regăsim în anexa nr. 1.
În ipoteza în care conflictul ar fi continuat după finalizarea
luptei aeriene, cea de a doua fază a războiului ar fi fost
„distrugerea sistematică” a blocului sovietic ce susţinea
capacitatea de a duce războiul. „Lovitura de graţie” urma să fie
aplicată prin bombardarea industriilor şi a economiei ce susţineau
activitatea de ducere a războiului. Acest lucru era în concordanţă
cu politica Forţelor Aeriene care data din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. În ultima etapă, conform Studiului, ar fi trebuit
lansarea unor bombe atomice, nu bombe cu hidrogen, asupra unui
număr mare de instalaţii în zone urban-industriale. Se intenţiona
utilizarea unor bombe atomice de tip Mark 6, cu o încărcătură
explozivă de până la 160 de kilotone3. Considerăm că
randamentele explozive ale acestor bombe erau susceptibile să
depăşească cu mult cerinţele de distrugere specifice misiunii de
distrugere sistematică, cum ar fi fabrici sau puncte nodale de
comunicaţii.
Moscova, ţinta urbană „numărul unu”, avea aproximativ
180 de locaţii marcate pentru a fi distruse, unele aparţineau
O încărcătură cu aproximativ de opt ori mai mare faţă de încărcătura pe care a
avuto „Fat Man”, arma care a distrus Nagasaki.
3
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categoriei de „forţe aeriene”, dar multe implicau o varietate de
activităţi industriale, echipamente de extracţie a petrolului şi cel
mai important medicament al acelor timpuri: penicilina. Alte ţinte
aparţineau domeniului infrastructurii: ecluze şi baraje, reţelele de
energie electrică, cale ferate şi fabrici de reparare a
echipamentelor de cale ferată. Nu putem crede sau afirma că SAC
ar fi atribuit fiecărei ţinte o bombă, dar poate fi folosit conceptul
„ţintă insulară”, în care în jurul unei ţinte principale erau lovite şi
ţinte secundare.
În plan se prevedea că, în afara câtorva excepţii, atacul ar
utiliza bombe atomice cu o forţă mai mică împotriva ţintelor din
Europa de Est. Se pare că acest lucru a avut motive „politice” şi
„psihologice”, pentru a diferenţia aceste ţări de Uniunea Sovietică
prin utilizarea unui bombardament mai puţin destructiv. Exista
totuşi o excepţie – ţintele din categoria „forţe aeriene”, care erau
programate a fi distruse de arme termonucleare cu o putere mare.
Populaţiile urbane din Europa de Est urmau a fi expuse la
radiaţii şi la alte efecte ale armelor termonucleare, erodând o mare
parte a distincţiei dintre ţintele din această regiune şi ţintele
stabilite în Uniunea Sovietică însăşi.
Cu toate că nu se ştia poziţia pe care ar fi avut-o China
dacă SUA ar fi intrat în conflict cu URSS într-un război, SAC au
luat în calcul China ca parte a blocului sovietic, iar aerodromurile
şi oraşele chineze se aflau pe lista ţintelor. În lista de ţinte
programate pentru „distrugere sistematică”, oraşul Beijing se afla
în top 20, la numărul 13, cu 23 de zone ce trebuiau bombardate.
Lista cuprindea mai multe ţinte ale „Puterii aeriene”, inclusiv
două centre de comandă ale Forţelor Aeriene şi două depozite a
Forţelor aeriene. Amplasarea acestor instalaţii sugerează că
Beijingul ar fi fost atacat cu arme termonucleare în prima etapă a
războiului. Pentru Beijing şi zona sa suburbană, districtul Fengtai,
SAC a identificat diverse zone de bombardament ce aparţineau
atât de infrastructură cât şi de partea militară, inclusiv ţinte din
rândul populaţiei civile. Conform SAC, ţintele urmau a fi angajate
cu bombe şi rachete. Pentru sistemele de livrare cu bombardiere,
erau planificate Bombardierele B47, ce staţionau în Regatul Unit,
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Maroc şi Spania, precum şi Bombardierele intercontinentale B52,
care începeau a fi distribuite în SUA. În ceea ce priveşte rachetele,
se dorea utilizarea unor rachete intercontinentale de diferite
categorii.
În cele două liste ale ţintelor care sunt anexate acestui
document, sunt cuprinse peste 4500 de ţinte din blocul comunist,
menţionăm că şi pe teritoriul României se aflau desemnate 47 de
ţinte principale, care aveau aproximativ 37 de ţinte secundare.
Dintre ţintele principale existente pe teritoriul României amintim
oraşe ca: Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Bacău, Craiova, Alba Iulia ş.a. 4.
Cu toate că la momentul redactării acestui studiu, nu exista
un tratat internaţional care să facă referire expresă la ducerea
războiului aerian5, Convenţia de la Geneva IV – privitoare la
protecţia persoanelor civile în timp de război şi Convenţiile de la
Haga erau în vigoare, şi prevedeau norme din care rezulta, cel
puţin într-o manieră indirectă, interzicerea atacării populaţiei
civile ce nu participă la ostilităţi. Primele norme în această
privinţă au fost introduse expres abia în anul 1977, privind
protocoalele adiţionale la Convenţiile de la Geneva (1949).
Considerăm oportun să precizăm că SUA, a refuzat în mod
constant să accepte faptul că standardele de stabilire a ţintelor
Lista completă a orașelor din România ce urmau a fi atacate: Alba Iulia,
Teiuşi, Arad, Bacău, Baia Mare, Firizia, Bârlad, Bascov, Bucureşti, Chitila,
Buzău, Râmnicu Sărat, Călăraşi, Carei, Cluj, Agrieşu, Turda, Constanţa,
Ovidiu, Craoiva, Piatra Olt, Cugir, Orăştie, Dăeşti, Dărmăneşti, Comăneşti,
Moineşti, Bacău, Dej, Buciumeni, Gura Ocniţei, Târgovişte, Dorneşti, Ucea de
sus, Ferdinand, Caransebeş, Focşani, Mărăşeşti, Galaţi, Brăila, Giurgiu,
Hunedoara, Călan, Simeria, Iaşi, Lugoj, Medgidia, Cernavodă, Feteşti, Ocna
Mureşului, Oradea, Oraşul Stalin (Braşov), Timişul de Jos, Tohanul Vechi,
Orşova, Turnu Severin, Petroşani, Bumbeşti Jiu, Lupeni, Petrila, Vulcan,
Ploieşti, Băicoi, Câmpina, Filipeştii de Pădure, Floreşti, Plopeni, Reşiţa,
Agnita, Bocsa Romană, Valiug, Roman, Paşcani, Satu Mare, Schitu Goleşti,
Sfântul Gheorghe, Sibiu, Căieni, Sighet, Sinaia, Pietroşiţa, Ţânţăreni, Gura
Motrului, Timişoara, Vlăhiţa, Ciceu.
5 În anii 1923 s-a încercat o astfel de codificare printr-o Convenţie ce fusese
denumită „Normele privind războiul aerian de la Haga”, dar aceasta nu a fost
niciodată ratificată deoarece reprezentanţii statelor participante au considerat
clauzele acesteia ca fiind nerealistice.
4
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prevăzute în Protocoalele Adiţionale la Convenţiile de la Geneva
se aplică şi utilizării armelor nucleare. Indiferent ce acte
normative ar fi avut în vedere planificatorii SAC, opinăm că
atacurile asupra populaţiei civile nu erau conforme cu standardele
internaţionale ale vremii.
În concluzie, putem afirma că anumite ţinte, datorită
evoluţiei tehnologice şi a modificărilor legislative intervenite la
nivel internaţional, care s-au dovedit hotărâtoare în victoria
obţinută asupra unui adversar într-un conflict armat, vor fi cele
care vor determina victoria şi în următorul conflict. Astfel despre
ţintele strategice din cel de-al Doilea Război Mondial, centrele
industriale, petrochimii şi câmpuri petrolifere, fabrici siderurgice,
fabrici de armament şi muniţie şi baze militare, strategii SUA au
gândit că vor fi utile şi în conflictele ulterioare.
În Studiul SAC privitor la necesităţile de arme atomice
pentru anul 1959, ţintele strategice erau planificate tot cele de
genul celor din cel de-al Doilea Război Mondial. Considerăm că
aceste atacuri, dacă ar fi fost lansate, ar fi încălcat în mod flagrant
Convenţiile de la Haga şi Convenţia de la Geneva IV – privitoare
la protecţia persoanelor civile în timp de război (singurele
convenţii privitoare la aceste aspecte ce erau în vigoare la
momentul respectiv). Cu toate că nu avem acces, datorită faptului
că nu au fost declasificate, la studiile realizate ulterior acestuia
(cele privitoare la anii 1970 şi 1980), considerăm că din refuzul de
a ratifica Protocolul Adiţional 1 al Convenţiilor de la Geneva, cât
şi din declaraţiile oficialilor SUA, conform cărora DIUCA nu se
aplică şi în cazul unui conflict nuclear, concluzionăm că, cel puţin
până la sfârşitul Războiului Rece, ţintele strategice nucleare au
rămas neschimbate.
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NOI PERSPECTIVE
ALE INSTRUCŢIEI FORŢELOR

Maior Gligor VĂIDEAN
Force Training Prospects
Since time immemorial, the military organizations’ main
preoccupation was training, regarded as disciplining and
implicitly determining factor in combat. In the third millennium
context, training is a fundamental element of actions performed by
military forces, because they have to face challenges generated by
social and political events that rapidly occur throughout the
globe. Furthermore, it is now essential to achieve full
interoperability at the military allied structures’ level, including
by following common training programs, aimed at countering
action and challenge effects upon alliance states. The impact of
the international terrorist action calls for creating efficient
response mechanisms and political and military strategies for all
states in order to counter asymmetric risks. Training should be a
continuous and progressive process, in which knowledge and
skills are logically and naturally acquired, while formation and
development stages are run through from simple to complex. Also,
training should be standardized, so as the most efficient training
versions or 174 www.rft.forter.ro activities are generalized and
the training process stages are run in an optimal way. The
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Romanian Army’s slogan is „Train yourself the way you will
fight!”, meaning that our social command’s intention is for
peacetime training to correspond mission requirements that
Romanian Army must meet in situations of crisis or war, and this
slogan should guide the planning, pursuit and evaluation process
of training.
În ediţia cuprinsul buletinului de teorie militară editat de
Statul Major al Forţelor Terestre nr. 1(15) din 2016, prezentam
importanţa pe care o are instrucţia forţelor în cadrul organizaţiei
militare şi evidenţiam modul în care o serie de valenţe complexe
pot transforma modul în care se desfăşoară instrucţia.
Tehnologiile şi echipamentele militare se dezvoltă cu o rapiditate
extraordinară iar tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor are o
largă aplicabilitate în domeniul militar. Astfel, printr-o analiză
amănunţită a dezvoltării tehnologiilor militare vom putea
prognoza un algoritm de instruire a soldatului viitorului, respectiv
a unui cybersoldier.
Din punct de vedere a particularităţilor câmpului de luptă
putem să analizăm două componente, respectiv interoperabilitatea
şi provocările asupra mediului de securitate. În primul rând,
realizarea interoperabilităţii la nivelul structurilor militare ale
alianţei nord-atlantice presupune, printre altele, derularea
programelor de instrucţie comune îndreptate spre contracararea
efectelor acţiunilor împotriva tuturor membrilor alianţei. În al
doilea rând, acţiunile desfăşurate de forţele militare trebuie să facă
faţă provocărilor generate de evenimentele sociale şi politice care
se petrec cu repeziciune pe tot globul.
„Primăvara arabă”1 din anul 2010 a produs o serie de
efecte sociale şi a contribuit semnificativ la perturbarea mediului
de securitate prin crearea unui curent extremist generator de
conflicte militare, religioase şi etnice. Atacurile teroriste din

***i.e. Primăvara arabă este fenomen politic şi social care a început în anul 2010 şi care a avut
loc mai ales în ţări arabe unde puterea politică era reprezentată de un regim autoritar sau totalitar.
Disponibil la https://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4 %83vara_arab%C4%83, accesat la 17 dec.
2016.
1
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Franţa în anul 2015 şi „atacurile teroriste de la Bruxelles”2 din
anul 2016, au fost executate de către militanţi şi adepţi ai „Statului
Islamic”3,4. Impactul acţiunilor pe care organizaţiile teroriste
internaţionale le desfăşoară, impune crearea unor mecanisme
eficiente de răspuns şi a unor strategii politice şi militare ale
tuturor statelor pentru a contracara riscurile asimetrice.
De asemenea, „criza economică şi financiară”5 a
contribuit la schimbarea paradigmei de stabilitate a mediului de
securitate european şi mondial, fenomenele regionale de tipul
„războiului hibrid”6 din estul Europei în care „marile puteri
militare”7 „anexează teritorii”8, dezvoltă şi menţin conflicte în
„state democratice”9 sub pretextul unor noi forme de apărare a
integrităţii statale. Situaţia interetnică din Peninsula Balcanică este
analizată în rapoartelor de securitate ale „OSCE” 10 şi „United
Nations”11. Dezmembrarea „Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia”12 din anul 1990 s-a realizat prin derularea unor
războaie în care au fost implicate marile puteri economice ale
momentului, respectiv Statele Unite ale Americii şi Rusia şi puteri
militare susţinute de acestea, respectiv forţele militare ale statelor

2

***i.e. Atentatele teroriste de la Bruxelles. Disponibil la
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atentatele_teroriste_de_la_ Bruxelles_din_martie_2016, accesat la 3
nov. 2016.
3
i.e. Statul Islamic (alternativ: Statul Islamic din Irak şi Levant sau Statul Islamic din Irak şi Siria,
abreviat: IS, SI, ISIL, SIIL, SIIS şi ISIS) este o grupare sunnită insurgentă afiliată la Al-Qaeeda,
activă în Irak şi Siria şi un stat (proclamat califat) islamic, nerecunoscut, cu capitala la ArRaqqah (Siria).
4
***https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_Islamic, accesat la 30 dec. 2016.
5
Administraţia Prezidenţială a României, Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada
2015-2019 - O Românie puternică în Europa şi în lume, Bucureşti, 2015, p. 6.
6
*** http://www.hotnews.ro/stiri-international-18014446-este-razboiul-hibrid-dus-rusia-ucrainacum-fost-pregatit-zece-ani-sub-ochii-permisivi-occidentului.htm, accesat la 28 dec. 2016.
7
i.e. Federaţia Rusă = Rusia.
8
i.e. Peninsula Crimeea = Crimeea.
9
Ucraina.
10
i.e. OSCE = Organization for Security and Co-operation in Europe. Disponibil la adresa
www.osce.org , accesat la data de 15 feb 2017.
11
i.e. United Nations = Organizaţia Naţiunilor Unite. Disponibil la adresa
http://www.un.org/en/index.html, accesat la data de 18 feb. 2017.
12
i.e. Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a fost un stat situat în Peninsula Balcanică, stat
care a adoptat o structură federală formată din şase republici şi două provincii autonome. Disponibil
la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/destramarea-iugoslaviei-slavi-cel-aldoilea-razboi-mondial-i, accesat la data de 12 feb. 2017.
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membre „NATO” 13 şi forţele militare ale fostei „R.S.F.I.”14.
Astfel, şi-au proclamat independenţa noi state, respectiv Serbia,
Slovenia, Muntenegru, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina şi
Republica Macedonia a fostei R.S.F.I. şi s-au separat noi
provincii, respectiv Voivodina şi Kosovo. Fosta provincie
autonomă Kosovo şi-a proclamat independenţa în anul 2008 şi a
devenit Republica Kosovo, stat care în prezent nu este recunoscut
de toate statele europene, printre care şi România. Ascensiunea
„declaraţiilor excesive”15 ale Turciei „în disputele cu Olanda”16
şi „Germania”17 a generat noi tensiuni între Turcia şi Uniunea
Europeană, tensiuni care pot escalada spre o stare de conflict în
mediul de securitate european.
Având în vedere elementele enumerate anterior, pentru a
putea identifica noile perspective ale instruirii forţelor este
necesară efectuarea unei analize sistemice a sistemului de instruire
actual şi cea mai pragmatică analiză este analiza „SWOT” 18.
Întrucât Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de
Munte „Constantin Brâncoveanu” constituie pilonul principal al
instruirii resurselor umane pentru arma infanterie şi pentru
i.e. NATO = Organizația Tratatului Atlanticului de Nord = NATO(OTAN), acronim provenit din
limba engleză al North Atlantic Treaty Organization, respectiv din limba franceză L`Organisation
du traité de l'Atlantique nord. Disponibil la adresa www.nato.int, accesat la data de 28 feb. 2017.
13

i.e. R.S.F.I. = Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.
Uniunea Europeană îndeamnă Ankara să se abţină de la orice declaraţie
excesivă şi de la acţiuni care riscă să conducă la exacerbarea situaţiei.
Disponibil la adresa http://www.mediafax.ro/externe/uniunea-europeanarecomanda-turciei-sa-evite-declaratiile-excesive-in-disputele-cu-olanda-sigermania-16193126, accesat la 13 mar. 2017.
16
Interzicerea accesului Ministrului turc al Familiei în Olanda. Disponibil la
adresa http://stirileprotv.ro/stiri/international/culisele-razboiului-diplomaticdus-de-turcia-in-ue-erdogan-ameninta-ca-a-va-merge-la-curtea-europeana-adrepturilor-omului.html, accesat la data de 13 mar 2017.
17
recep tayyip erdogan acuză occidentul că sprijină gruparea stat islamic. disponibil
la adresa https://www.agerpres.ro/externe/2016/12/27/siria-recep-tayyiperdogan-acuza-occidentul-ca-sprijina-gruparea-stat-islamic-22-08-53, accesat la
data de 18 ian. 2017.
18
i.e. SWOT = denumirea SWOT provine din limba engleză şi este un acronim
cu următoarea semnificaţie: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe),
Opportunities (oportunităţi), Threats (ameninţări)
14

15
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specialitatea militară vânători de munte, efectuarea unei analize
SWOT poate deschide noi orizonturi privind instrucţia individuală
şi instrucţia colectivă a subunităţilor de infanterie.
Datele şi informaţiile analizate pot contribui la elaborarea
unui scenariu de reproiectare a sistemului informaţional al
Centrului de instruire Făgăraş în scopul îmbunătăţirii
performanţelor sistemelor de instruire şi de evaluare.
Elementul fundamental care contribuie semnificativ la
elaborarea unui scenariu de reproiectare a unui sistem este analiza
SWOT, întrucât cu ajutorul acesteia putem obţine „o radiografie a
organizaţiei la un moment dat”19. Analiza SWOT constituie cea
mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înţelegerea
poziţiei strategice a unei organizaţii pentru că evidenţiază punctele
tari şi punctele slabe ale acesteia, identifică valorile interne şi
punctele critice definite, în raport cu obiectivele pe care trebuie să
le atingă organizaţia.
Strengths - Puncte tari
Punctele tari rezultă din elementele structurii fizice şi
structurii sociale actuale a Centrului de instruire, respectiv
misiunea, obiectivele, viziunea, cultura, valorile şi tradiţiile,
organigrama, resursele umane şi resursele materiale ale
organizaţiei.
Toate eforturile pe care organizaţia le depune sunt
îndreptate spre „resursa cea mai valoroasă sistemului, respectiv
omul”20. Centrul de instruire „susţine permanent dezvoltarea
competenţelor profesionale ale cursanţilor”21 iar calităţile umane
19

Analiza SWOT, disponibil la adresa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT, accesat la 25.10.2015
20

Instruirea personalului în organizaţii, disponibil la adresa

https://mihaela andreea radu. wordpress.com/tag/competenta/ Proceduri corecte
pentru instruirea personalului în organizații, accesat la data de 24 ian. 2017.
21

Instruirea
personalului.
Disponibil
la
adresa
http://www.traininguri.ro/instruirea-personalului/, accesat la data de 24 ian.
2017.
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pe care le promovează sunt „disciplina şi curajul”22.
Valorile şi tradiţiile organizaţiei - „Centrul de instruire
Făgăraş”23 a fost înfiinţat în anul 1906, având denumirea de
“Şcoala de Tragere a Infanteriei". Organizaţia şi-a schimbat de-a
lungul timpului atât denumirea cât şi locul de dislocare,
funcţionând în garnizoanele Slobozia, Mănăstirea Neamţ, Sfântu
Gheorghe şi, din anul 1940, în garnizoana Făgăraş, unde
funcţionează şi în prezent. Prin procesul de reorganizare şi de
transformare a învăţământului militar, Centrul de instruire a
cunoscut mai multe modificări structurale, dar polul central a fost
instruirea forţelor. De la începutul acestui an, Centrul de instruire
are o nouă structură fizică adaptată la noile cerinţele fundamentale
al misiunilor Armatei României.
Organigrama organizaţiei este corelată cu misiunea
acesteia, componentele principale ale Centrului de instruire fiind
structurile responsabile de instruirea, pregătirea şi perfecţionarea
cursanţilor. Centrul de instruire are o structură de instrucţie a
soldaţilor de toate armele şi specialităţile militare din Forţele
Terestre, o structură care pregăteşte cursanţii din specialitatea
vânători de munte şi nu în ultimul rând, o structură care
organizează cursuri de formare şi de carieră pentru armele
infanterie şi poliţie militară.
Resursele umane şi materialele organizaţiei care
contribuie la îndeplinirea obiectivelor cuprind aproximativ „300
de angajaţi, 50 de săli de clasă, patru biblioteci, un muzeu, două
biserici, două poligoane de tragere, cinci poligoane de
antrenament, 10 laboratoare de specialitate, patru baze sportive,

Locotenent-colonel Anghelache Dragoş, „Toţi infanteriştii trec, cel puţin o
dată, pe la Făgăraş”, în Revista Forţelor Terestre, nr. 2 din iulie 2009.
23
Centrul de Instruire pentru Inafanterie şi Vânători de Munte. Disponibil la
adresa
https://www.forter.ro/mapn/comunicate/centrul-de-preg%C4%83tireinfanteriei-%E2%80%9Cconstantin-br%C3%A2ncoveanuf%C4%83g%C4%83ra%C5%9F-100-de-ani-de-existen%C5%A3%C4%83,
accesat la data de 29 oct 2016.
22
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patru piste de instruire specifică, patru săli de sport”24.
Weaknesses - Puncte slabe
Cunoscând faptul că „resursele de tehnologie a
informaţiei”25 cuprind instalaţiile şi tehnologiile pentru
comunicaţii şi pentru procesarea, transferul şi stocarea
informaţiilor, rezultă faptul că îmbunătăţirea acestora contribuie la
eficientizarea sistemului de resurse informaţionale ale
organizaţiei. Transformarea unei organizaţii prin reproiectarea
sistemelor informaţionale este realizată în scopul „îndeplinirii
misiunii de către organizaţie şi pentru ca aceasta să îşi
îmbunătăţească performanţele”26. Astfel, organizaţia trebuie să
beneficieze de tehnică de calcul modernă cu caracteristici tehnice
avansate.
Opportunities - Oportunităţi
Un
scenariu
privind
reproiectarea
sistemelor
informaţionale prin crearea unei baze de date de către structura de
sprijin instituţional şi prin reorganizarea structurii de cercetare şi
dezvoltare în armă, poate mări eficienţa procesului de instruire a
infanteriştilor. „Reproiectarea sistemelor informaţionale”27 ale
organizaţiei reprezintă oportunitatea de eficientizare a activităţii
organizaţiei. „Schimbările de denumire sau de organizare nu vor
aduce schimbări esenţiale în ceea ce priveşte modul de pregătire
a infanteriei în viitorul apropiat”28.
Threats - Ameninţări
La finalul analizei SWOT, se poate analiza sistemul
Lucrarea conţine date orientative fără a putea fi considerate ca făcând
obiectul unor informaţii clasificate.
25
Vasilescu, Cezar, Managementul resurselor informaţionale-suport de curs,
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de
Apărare, tema 1 - Istoricul şi evoluţia Managementului Resurselor
Informaţionale, pag. 7
26
idem, tema 1 - Istoricul şi evoluţia Managementului Resurselor
Informaţionale, pag. 10
27
idem, tema 7 - Strategii de transformare a organizaţiei prin reproiectarea
proceselor informaţionale, pag. 3
28
Locotenent-colonel Anghelache Dragoş, „Toţi infanteriştii trec, cel puţin o
dată, pe la Făgăraş”, în Revista Forţelor Terestre, nr. 2 din iulie 2009
24

168

www.rft.forter.ro

informaţional realizat prin reorganizarea şi reproiectarea celui
existent astfel încât să se asigure fluxul informaţional continuu al
„secvenţei principale de activităţi”29 a organizaţiei, respectiv a
procesului de instrucţie şi educaţie. Situaţiile în care pot interveni
schimbări ale organizaţiei pot avea influenţe externe, care vin din
partea comenzii sociale sau pot avea influenţe interne venite din
necesitatea eficientizării activităţilor. Reproiectarea sistemului
informaţional prin crearea unei baze de date şi prin reorganizarea
unei structuri poate fi influenţată de factori externi, în special de
cei ordin legislativ care pot opri sau pot bloca reproiectarea
sistemului informaţional. Alţi factori externi care contribuie la
schimbarea organizaţiei sunt atât deciziile luate de eşaloanele
superioare cât şi de cerinţele structurilor beneficiare.
În concluzie, noile perspective ale instruirii forţelor în
arma infanterie sunt strâns legate de evoluţia mediului de
securitate şi de tehnologiile întrebuinţate, fapt ce conduce la
transformarea continuă a organizaţiei prin reproiectarea sistemelor
informaţionale astfel încât aceasta să continue să îndeplinească
misiunea în mod eficient şi să îşi îmbunătăţească performanţele.
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IMPLICAŢII ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE
ÎN DOMENIUL MILITAR

Sublocotenent Cătălin NUŢU*

MOTTO:
„dacă fiecare unealtă ar putea face, la ordin sau din
proprie iniţiativă, munca ce i se potriveşte, atunci n-ar mai fi
nevoie nici de ucenici pentru lucrătorii meşterului, nici de sclavi
pentru stăpâni”
Aristotel
Artificial Intelligence (AI) in Modern Warfare
It has always been recognised that the opponent with the
better weapons usually came out victorious. Automated systems
have already reshaped modern warfare, most notably with the
widespread use of drones in conflict. Now, experts predict that
advances in artificial intelligence could further change how we
fight battles.. Nowadays, there is an increasing dependency, by
the more developed nations, on what are called smart weapons
and on the development of these weapons. The social impact of AI
*
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on warfare is something which needs to be considered very
carefully for it raises many ethical and moral issues and
arguments.
The development of weapons which use highly complex
systems has drastically reduced the number of human casualties
in wartime. The bloodshed is minimized because of the accuracy
of the computer systems used.
The problem with using sophisticated computer systems in
warfare is that the technology being used may fall into the wrong
hands. The major problem with the use of highly sophisticated
weapons is the cost of development. The other problem arising
from the issue is the control over the development and
employment of such weapons. The solution to this problem would
be an international control over development and use of weapons
by independent organisations such as the United Nations.
Although governments are eager to try out equipment on which
they have spent millions and sometimes billions of taxpayer's
money, the use of Al is showing proof that it is serving its ultimate
purpose: to slowly move men farther and farther from the killing
fields.
Inteligenţa Artificială poate fi definită ca simularea
inteligenţei umane procesată de maşini, în special, de sisteme de
computere. Acest domeniu se află în plin proces de dezvoltare şi
este caracterizat de cercetări complexe în laboratoare. Destul de
recent facându-se remarcat pe plan militar şi comercial.
Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost capabil să
creeze sisteme independente, ,,robotizate”. Primele evidenţe, în
acest domeniu, au fost descoperite în timpul Antichităţii.
Matematicianul grec Archytas(428–347 BC) a fost primul om
care a construit un sistem robotic, un mic aparat de forma unei
păsări, care zbura singur propulsat de un jet de aburi.30
Alţi reprezentanţi în acest domeniu mai sunt şi 31 :
1
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/1/14.html accesat în 27.08.2016
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 Heron din Alexandria, prolific inventator al lumii
antice, a realizat primul automat care vindea apă după
introducerea unei monede, dispozitiv pentru deschiderea automată
a uşilor altarului templelor, grupuri de figurine animate;
 Yin Wenliang din Louzhou, creatorul unei figurine
masculine din lemn. La banchete aceasta propunea câte un toast în
onoarea invitaţilor, dar şi o figurină feminină ce putea să cânte la
sheng (un caval antic chinezesc). În cartea Robotics in
Genitourinary Surgery, autorii Ashok Kumar Hemal şi Mani
Menon menţionează creaţiile lui Daifeng Ma. Acesta a construit
păsări mecanice care puteau afla direcţia vântului, dar şi un aparat
automat utilizat drept ajutor vestimentar pentru regină (este vorba
de un robot sub forma unei femei servitoare ce-i aducea reginei
produse cosmetice şi prosoape);
 Leonardo da Vinci a schiţat planurile unui „robot”
acţionat printr-un sistem de scripeţi şi pârghii (se putea aşeza, îşi
putea manevra braţele); ieşirea în lume a acestuia a avut loc în
cadrul unei festivităţi găzduită de ducele Ludovic Sforza din
Milano32.
În era modernă evoluţia tehnologiei are ca scop
substituirea factorului uman în medii cu risc ridicat sau de a-l
ajuta (prin viteză şi precizie) în îndeplinirea, la nivelul dorit, a
unor sarcini.Prin folosirea roboţilor se asigură o creştere a
productivităţii (se elimină timpul pentru necesităţi fiziologice,
timpul pentru pauza de masă, timpul neproductiv introdus de
gradul de oboseală), ridicarea calităţii produselor, prevenirea
accidentelor de muncă.
În ianuarie 2015 Bill Gates a observat că robotica şi
inteligenţa artificială au intrat într-un puternic proces de
dezvoltare, schimbând modul de comunicare şi de mişcare al
32

Mark Rosheim, Leonardo’s Lost Robots, Springer, 2006, p. 10.
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oamenilor. Inovaţiile au produs sisteme care realizează sarcini şi
funcţionează autonom. Companiile precum Google sau Facebook
dezvolta un program care ia decizii, sau ajută utilizatorii în luarea
deciziilor pentru activităţile comerciale precum cumpărături sau
rezervări de călătorii. Cercetătorul Eric Hovitz (Microsoft) se
aşteaptă ca oamenii să beneficieze de mari avantaje e pe urma
inteligenţei artificiale în toate domeniile: stiinţe, educaţie,
economie şi traiul de zi cu zi. Aceste inovaţii au implicit un
impact asupra stiinţei militare. Folosirea inteligenţei artificiale
este preferată pentru reducerea riscului de a face greşeli, pentru
evitarea erorilor ce pot apărea la factorul uman în condiţii de stres,
de uzură fizică şi psihică, pentru posibilitatea de a fi echipaţi cu
arme puternice, pentru a efectua munci periculoase (transportul pe
distanţe scurte şi încărcarea conform cerinţelor a unor materiale şi
echipamente logistice în spaţii înguste care nu respectă condiţii
ergonomice şi care ar periclita sănătatea personalului
încadrat/vopsirea tehnicii militare/transportul unor materiale de
strictă necesitate în zone cu grad ridicat de risc pentru factorul
uman – operaţii militare, zone contaminate nuclear, chimic,
bacteriologic, zone cu dispozitive explozive improvizate. 33
Lupta armată modernă a cunoscut, în ultimul deceniu o
evoluţie ascendentă, nu se mai adevereşte zicala ,,cel mai puternic
învinge”, ci acela cu cea mai dezvoltată tehnologie, cele mai bune
maşinării. Modernizarea armamentului a fost un factor decisiv în
luptele armate încă de la început. O investiţie de miliarde de
dolari pînă în momentul actual a fost în perfecţionarea
tehnologiei stealth a avioanelor militare. Această tehnologie
upgradează vechile avioane cu micro procesoare high-tech,
device-uri de ghidare cu laser, jammere electromagnetice şi
senzori infraroşu. Aceste avioane sunt capabile să funcţioneze
autonom dacă pilotul leşină din cauza forţei ,,G”. Evoluţia
tehnologiei le permite piloţilor şi nu numai, să se instruiască
folosind echipamentele de generare a realităţii virtuale.
Silviu-Mihai Petrişor, Dorel Badea, Rolul componentei tehnologice în
îmbunătăţirea capabilităţilor sistemului logistic militar, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2011, p. 62.
33
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Fizionomia conflictelor s-a schimbat extrem de mult,
complexul factorilor care o individualizează incluzând: situaţii
politico-economice şi strategice de insecuritate noi, noi scopuri
politice şi strategice, noi obiective, forţe şi mijloace de acţiune
specifice, o altă concepţie şi intensitate, o altă atitudine faţă de
adversar, spaţii diferite de desfăşurare, o paletă foarte vastă de
tipuri dominante de acţiune şi moduri tot mai sofisticate şi
neaşteptate de manifestare a violenţei.34 Un exemplu recent de
conflict în care apare inteligenţa artificială este Războiul din Golf.
În operaţiunea ,, Desert Storm” a apărut termenul de ,,bombă
inteligentă”. Acestea foloseau un sistem complex de ghidare
lovind ţintele de la depărtare cu o precizie nemaiântâlnită până la
momentul respectiv. Conflictele istoriei recente certifică
beneficiile operaţionale ale avioanelor fără pilot de tip Hunter
(responsabile cu lansarea atacurilor asupra obiectivelor inamice),
a roboţilor SWORD (dotarea cu mitraliere i-a „recomandat”
pentru efectuarea patrulării stradale în timpul războiului din Irak),
a roboţilor PackBot (folosiţi de trupele americane în Afganistan
pentru acţiuni de deminare a buncărelor sau a terenului de mine
antipersonal) sau a roboţilor MARCbot (destinaţi inspectării
obiectelor suspecte, dar şi pentru detectarea şi dezactivarea DEI).
Problema principală în folosirea armamentului high-tech
este costul dezvoltării lor. O soluţie a fost îmbunătăţirea vechilor
modele de armament şi tehnică (upgradarea), dar aceasta a fost
doar temporară. O altă problemă o costituie controlul acestui
armament. Soluţia a constat în acorduri internationale care sa
controleze dezvoltarea si folosirea armamentului high-tech, cum
ar fi: ONU. Folosirea celor mai noi tehnologii ar trebui
restricţionată şi folosită doar în situaţii critice. Spre deosebire de
armamele nucleare, echipamentele şi tehnologia AI (artificial
intelligence) nu necesită materiale rare sau foarte scumpe.
Producerea acestor echipamente este relativ ieftina, costul
dezvoltării lor fiind foarte mare. Un pericol îl constituie ajungerea
34
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_militare.pdf accesat în 28.09 2016
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armelor AI pe piaţa neagră, devenind o armă pentru grupările
teroriste, sau a celor care vor să deţină controlul, etc. Armele
autonome sunt ideale pentru asasinări, ucideri selective ale unor
grupări etnice, destabilizări de naţiuni, etc şi deaceea ar trebui
ţinute sub control strict.
Câmpul cibernetizat al viitorului va include, ca o cucerire
de mare flexibilitate, robusteţe şi viabilitate operaţională,
elementele conceptului strategic de “război bazat pe reţea”(RBR),
unde forţa se va structura pe principiul joint, inclus în
documentele de orizont mediu şi îndepărtatâ. RBR va transforma
informaţia în factor de putere, va mări capacitatea de răspuns şi
precizia de angajare a forţei. Pe de altă parte, va asimila în viteză
toate inovaţiile conceptuale şi tehnologice din domeniul militar. 35
Tehnologiile înalte, integrate masiv, vor spori invizibilitatea
mijloacelor de luptă, capacitatea de detectare a obiectivelor,
efectul şi precizia la ţintă, capacitatea de influenţare a moralului,
stării de spirit şi comportamentului individual şi colectiv al
adversarului, prin creşterea posibilităţilor de acţiune psihologică,
de manipulare a informaţiei, culturii, tradiţiilor, mentalităţilor,
intereselor etc. Efectul armelor moderne va fi crearea asupra
combatanţilor a unei mari presiuni psihologice.
Specialiştii străini consideră că în implementarea şi
folosirea tehnologiei militare a viitorului război se vor produce
numeroase schimbări. Acestea vor avea consecinţe importante în
apărare. Domeniile de schimbare vor fi: a) doctrinele, conceptele,
operaţia, conducerea; b) instruirea şi educarea militarilor
profesionişti; c) achiziţiile tehnice pentru a performa misiunile; d)
designul sistemelor; e) problemele organizaţionale. 36
Deşi guvernele sunt dornice să-şi testeze noile tehnologii,
pe care s-au cheltuit sume enorme sume de bani, utilizarea AI
serveşte scopului său final, acela de a muta combatanţii tot mai
departe de câmpul de luptă.

35
36

Ibidem
Ibidem
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SISTEMUL ANTIRACHETĂ
AL FEDERAŢIEI RUSE

Căpitan Andrei NISTOR*
Dacă ne gândim la forţele armate ale Rusiei, ne gândim
inevitabil la Războiul Rece şi la implicaţiile pe care acesta l-a avut
asupra statelor care au semnat Tratatul de la Varşovia şi asupra
celor care au semnat Tratatul Atlanticului de Nord. Atunci când
Uniunea Sovietică s-a divizat, a lăsat în urmă, din punct de vedere
militar, un schelet mamut cu un sistem de comunicaţii deficitar şi
cu un lanţ de comandă-control greoi şi neeficient. Stalele care
făcuseră parte din Uniune au încercat să se adapteze şi să îşi
reconfigureze forţele armate astfel încât acestea să răspundă noilor
cerinţe de securitate, în limita posibilităţilor economice care nu au
fost cele mai prielnice. Este şi cazul Federaţiei Ruse care a trecut
printr-o perioadă de tranziţie de la moştenirea sovietică la o
armată mai restrânsă, dar mult mai flexibilă, mobilă, dotată cu
tehnică ce înglobează tehnologii avansate, o armată capabilă de a
răspunde provocărilor şi cerinţelor ce sunt impuse de un conflict
din secolul XXI.
Federaţia Rusă a alocat resurse consistente pentru
restructurarea forţelor armate cu scopul de a readuce Armata
Rusă la o capacitate de luptă ridicată, cu mobilitate mare,
dispunând de tehnologii de ultimă oră, care să poată răspunde
nevoilor de securitate ruseşti. Programul de stat pentru armament,
adoptat în 2011 şi care este în derulare până în 2020, are ca scop
*
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transformarea forţelor armate ruseşti astfel încât să rezulte o
armată modernă, capabilă să demonstreze că Federaţia Rusă
rămâne o mare putere militară, care are un rol important în
politica mondială. Prima parte a programului (2011-2015) a
constat într-o mare măsură în reorganizarea de la o structură pe
divizii la o structură pe brigăzi cu scopul de a răspunde cât misa
bine unor cerinţe ca: timp de reacţie foarte scurt, uşor de dislocat
şi un lanţ de comandă-control eficient. nu a fost neglijat nici
aspectul tehnicii şi echipamentelor, în program fiind prevăzut ca
până la sfârşitul anului 2020 armata rusă va fi înzestrată cu tehnică
care să fie bazată pe tehnologie de ultimă oră în proporţie de cel
puţin 70%. O parte importantă din aceste investiţii sunt destinate
sistemelor sol-aer, în special sistemelor care au şi destinaţia de
antirachetă, modernizării şi integrării acestora.
Acestea reprezintă capabilităţi care dau posibilitatea de a
interzice accesul sau de a restricţiona acţiunile adversarului (antiacces and area denial - A2AD) în zona de operaţii unde sunt
dispuse. Interzicerea accesului se referă la acţiunile şi capacităţile,
de obicei cu acţiune mare, destinate pentru prevenirea pătrunderii
forţelor adversarului într-o zonă de operaţii. Restricţionatea unei
zone se referă la acţiunile şi capacităţile, de obicei cu acţiune
mică, ce nu sunt destinate pentru interzicerea pătrunderii forţelor
adversarului în zona de operaţii, ci de a limita libertatea de acţiune
a adversarului în această zonă. Prin interzicerea sau limitarea
posibilităţilor adversarului se obţine controlul asupra unei zone de
operaţii şi prin intersectarea mai multor zone se poate obtine
portecţie pe o suprafaţă extinsă sau se poate crea un coridor prin
care adversarul nu poate trece sau are limitată libertatea de
acţiune. Se poate creea astfel o „zonă tampon” care intrezice astfel
una sau mai multe direcţii sau se poate acoperii întreaga zonă.
Limitarea sau interzicerea adversarului, fie că este declarat sau
potenţial, oferă mari avantaje la nivel strategic şi operativ. Acest
lucru a fost înţeles şi de Federaţia Rusă care, deşi a întâmpinat
greutăţi economice inerente după prăbuşirea Uniunii Sovietice, a
continuat să modernizeze şi să inoveze tehnologia care oferă cele
mai mari avantaje A2AD: sistemele de rachete Sol-Aer.
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Complexul de rachete sol-aer S-300 reprezintă una din
capabilităţile de bază de A2AD ruseşti. Cu o bătaie maximă de
150-200 km, rămâne în serviciul forţelor armate ruseşti în pondere
mare şi asigură zonele de la limita razei de acţiune a sistemelor S400. Cel mai probabil S-300 va fi înlocuit treptat cu S-350 Vityaz,
care ar fi trebuit să intre in producţie în 2015, dar a fost amânat
cel mai probabil în favoarea producţiei de complexe de rachete S400 .Complexul de rachete S-400 reprezintă, la ora actuală, cea
mai importantă componentă a sistemului A2AD rusesc, având o
bătaie maximă de 250 km (400 km neoficial). Producţia de S-400
a crescut în ultima perioadă, intrând în serviciu noi regimente care
au în dotare acest complex. Complexul de rachete S-500 este un
sistem antiaerian de ultimă generaţie destinat în special pentru
combaterea rachetelor balistice şi de croazieră. Cu o bătaie
maximă propusă de 600 km , S-500 va de veni principalul vector
A2AD al Federaţiei Ruse.

Fig. 1: Zona de vest A2AD a Federaţiei Ruse în august 2016.
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Prin repoziţionarea capabilităţilor de A2AD şi prin dotarea
armatei cu capabilităţi noi, moderne, Federaţia Rusă are
posibiitatea şi deja se prefigurează realizarea a trei culoare A2AD,
juxtapuse la capete. Primul culoar urmăreşte în linii mari graniţa
de vest a Rusiei prelungit pe o parte din graniţa de sud, cel de-al
doilea urmăreşte graniţa de est, iar cel de-al treilea este destinat
pentru a proteja nordul ţării. În partea centrală Federaţia Rusă a
dislocat complexe antiaeriene S-300 şi S-400 cu ajutorul cărora
creează o zonă A2AD de la oblastul Omskaya până către lacul
Baikal. In completarea lor va intra în serviciu Complexul
antiaerian S-500, care va asigura Federaţia Rusă şi zonele din
vecinătatea sa, făcând astfel imposibilă pătrunderea adversarului
în zona de acţiune a complexelor antiaeriene.
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TENDINŢE PE PLAN INTERNAŢIONAL
PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI ÎNTREBUINŢAREA
SISTEMELOR DE APĂRARE ANTIAERIANĂ

Plutonier major Cristian OLTEANU *
1. Generalităţi
Mileniul III va continua să fie dominat la nivel global de
încercările la care va fi supus actualul sistem al ordinii mondiale
care ar putea evolua către unul multipolar, de intensificare a
competenţei mondiale precum şi controlul resurselor energetice şi
căilor de acces către acestea, precum şi de identificarea căilor de
atenuare a efectelor negative legate de globalizarea economică.
La nivelul continentului european şi al zonelor adiacente,
aceste tendinţe ar putea genera amplificarea demersurilor pentru
integrarea europeană, euroatlantică şi realizarea unui continent
nedivizat, cu o zonă de stabilitate extinsă, dar şi destabilizării
regionale, îndeosebi în Peninsula Balcanică, zona caucaziană şi
Orientul Apropiat, zona unde ar fi posibilă şi proliferarea violenţei
armate.
Cunoscând inamicul permanent, dispunând de avantajul
tehnologic, poţi alege: mijloacele superioare de lovire, locul şi
momentul realizării surprinderii şi nimicirii lui. Ideea esenţială
este de a avea posibilităţi mai mari decât inamicul la toate
nivelurile (tactic, operativ, strategic) ,,de a-l lovi înainte ca el să
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vadă”, de a face, prin operaţii informaţionale, ca spaţiul de luptă
să fie „transparent pentru forţele proprii” şi „opac pentru inamic”.
Tendinţele din ultima vreme, sunt orientate în întrunirea
acţiunilor terestre cu cele aeriene, primele având şi o componentă
antiaeriană.
Majoritatea specialiştilor militari consideră că, în acest
mileniu, o atenţie deosebită trebuie acordată perfecţionării
tehnologiilor de vârf care au un impact direct asupra domeniului
militar, cum ar fi tehnologii pentru câmpul de luptă digital;
ameninţări la adresa sistemelor militare de informare; tehnologii
de senzori; supravegherea pasivă îmbunătăţită; evitarea loviturii
decisive/nimicitoare; sisteme de luptă antiblindate; elicoptere de
atac în special cele cu rază mare de acţiune; capacitate sporită de
acţiune pe timp de noapte; apărare antiaeriană avansată.
2. Mutaţii în domeniul sistemelor de ameninţare
aeriană şi de agresiune aeriană
Asupra unui stat, în funcţie de obiectivul strategic urmărit
de agresor şi de resursa de aviaţie la dispoziţie, agresiunea aeriană
se poate declanşa printr-o operaţie aeriană ofensivă sau printr-o
lovitură aeriană ofensivă independentă.
Obiectivele şi trupele pot fi lovite din aer în cadrul unei
lovituri aeriene ofensive, parte componentă a operaţiei aeriene
ofensive, în cazul în care agresiunea se produce asupra întregului
teritoriu naţional (cazul cel mai probabil) sau poate fi executată
independent, localizată spaţial la teritoriul statului respectiv, când
obiectivul strategic al agresiunii este limitat (mai puţin probabil).
Potenţialul de conflicte armate este foarte ridicat în zona
est-europeană, existând practic un lanţ de focare conflictuale mai
mult sau mai puţin active. Ca urmare, instabilitatea zonală va
continua să se suprapună, sub diferite forme, peste tranziţia de la
vechiul bipolarism la un sistem internaţional multipolar, situaţie
de natură să garanteze extinderea în spaţiu şi persistenţa în timp a
conflictelor şi zonelor instabile. Riscurile şi ameninţările globale
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aeriene asupra anumitor state se vor menţine în următorii ani, fiind
amplificate de preocupările statelor mici şi mijlocii de
modernizare a forţelor aeriene militare proprii.
Concepţiile de întrebuinţare în luptă vor fi reconsiderate şi
îmbunătăţite. Astfel principalelor obiective vizate: aerodromuri,
nave, P.C., bararea unei direcţii etc. li se va asigura apărarea
antiaeriană stratificată şi pe cât posibil, omnidirecţională. Se vor
asigura date despre situaţia aeriană şi primirea automatizată a
misiunilor până la nivel piesă, grupă, prin integrarea de comandă
şi tehnică şi realizarea sistemului C4I2 . Între majoritatea
mijloacelor de apărare antiaeriană aflate în dotarea diferitelor
categorii de forţe ale armatei, se va asigura interoperabilitatea.
În organizarea apărării antiaeriene este nevoie să se ţină
seama de conceptul potrivit căruia, siguranţa aeriană pe teatrul de
acţiuni militare cuprinde 3 componente:
 apărarea aeriană, care revine în exclusivitate aviaţiei şi
vizează interzicerea pătrunderii inamicului aerian;
 apărarea antiaeriană, care asigură protecţie faţă de
loviturile aeriene, a trupelor şi obiectivelor terestre şi se
realizează cu artileria şi rachetele antiaeriene;
 lupta antiaeriană, desfăşurată cu mijloace adecvate de toate
genurile de armă împotriva ţintelor aeriene care evoluează
în zona lor de acţiune.
Se poate afirma că tendinţele de evoluţie a sistemelor de
agresiune aeriană se vor manifesta mai puternic în domeniile:
perfecţionării mijloacelor de luptă şi armamentului de lovire;
modului de întrebuinţare a aviaţiei în operaţia aeriană;
eficientizarea sub-sistemului de comandă, control, comunicaţii şi
informaţii.
În prim-planul construcţiei tehnicii de aviaţie se situează în
continuare aşa-numitele tehnologii ,,stealth”. Ele fac ,,invizibile”
avioanele proprii pentru aparatura radar folosită de mijoacele
antiaeriene, sau aflată la bordul avioanelor adverse.
Performanţele în aviaţia militară sunt legate direct de
impactul dintre aeronautică şi cibernetică. Prin integrarea în
construcţia avionului contemporan a sistemelor de navigaţie
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(inerţiale, radar, magnetice) automate sau interconectate a
sistemelor de armament aer-sol, de apărare, de cercetare şi dirijare
la obiectiv, precum şi de salvare a echipajului devine domeniul de
concentrare al celor mai performante elemente de cibernetizare.
Modificările ulterioare vor include radare pentru detecţie
îndepărtată în regim de mare viteză a obiectelor mici. Se va
continua introducerea noilor sisteme de echipamente pentru
contramăsuri electronice care vor permite folosirea versiunilor
avansate de rachete AIM-9. Pentru zbor la joasă altitudine în
condiţii de mare viteză, precum şi pentru acurateţea în urmărirea
şi lovirea ţintei, pe timp de noapte sau pe vreme nefavorabilă,
aparatele vor fi dotate cu un nou radar de mare rezoluţie şi cu
aparatură de vizualizare în infraroşu pe timp de noapte a ţintelor,
precum şi cu un sistem de navigaţie la mică altitudine.
Pentru dereglarea apărării antiaeriene se vor folosi
mijloace aeriene speciale de bruiaj, destinate sprijinului nemijocit
al forţei aeriene tactice. Se vor realiza puteri de bruiaj extrem de
mari, capabile să acopere numeroase benzi de frecvenţă şi să
dezorganizeze sistemele radiotehnice de conducere a focului
apărării adversarului. Aceste mijloace vor îndeplini misiuni de
anihilare a radarelor de detecţie a bruiajuiui, susţinere aeriană în
confruntări şi escortări, pentru protecţie radar în misiunile de
lovire a unor obiective. Vor fi perfecţionate avioanele de asaltrecunoaştere proiectate special pentru sprijinul tactic, având
posibilităţi de luptă multiple împotriva blindatelor, echipate cu
aparatură laser şi cu sisteme de protecţie radioelectronică.
Cucerirea supremaţiei aeriene va fi o condiţie esenţială în
obţinerea victoriei într-un timp scurt şi cu pierderi minime. Pentru
realizarea acestui obiectiv în prima etapă a confruntării, eforturile
vor fi concentrate, cu prioritate, asupra forţei aeriene a
adversarului: aviaţia la sol şi în aer, infrastructura bazelor aeriene
şi a sistemelor de comandă şi control.
În perspectiva anilor 2020, sistemele de supraveghere,
comandă, control, comunicaţii şi informaţii vor genera războiul
informaţional sau războiul cunoaşterii, în care fiecare ţară va
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încerca să exploateze la maximum informaţiile şi să modeleze
acţiunile adversarului prin manipularea fluxului de informaţii; va
încerca să încline balanţa cunoştinţelor în favoarea sa, mai ales
dacă nu la fel stau lucrurile cu raportul de forţe. Se conturează
astfel, strategia cunoaşterii, care trebuie să satisfacă cel puţin
câteva funcţii cheie, cu rol prepondenent în stabilirea succesului
total şi rapid.
La toate nivelurile de comandă superioare, ale sistemelor
de agresiune aeriană, forţele adversarului vor fi urmărite şi
analizate prin computere, acţiunile şi rezultatele acestora vor fi
simulate cu programe care folosesc inteligenţa artificială, iar
informaţiile logistice şi de personal sunt completate şi etalate pe
tabele computerizate. Mutaţiile profunde şi tendinţele de evoluţie
a sistemelor de agresiune aeriană vor fi contracarate de
preocupările specialiştilor militari pentru modernizarea sistemului
general de apărare aeriană şi antiaeriană.
3. Mutaţii în domeniul sistemelor de ripostă
antiaeriană
Odată cu creşterea acţiunilor decisive ale aviaţiei, în
majoritatea armatelor se desfăşoară studii şi se fac prognoze
pentru modernizarea apărării antiaeriene, introducerea a noi tipuri
de armament şi tehnică militară, modernizarea celor existente şi
îmbunătăţirea procedeelor tactice, a concepţiilor de întrebuinţare
în luptă şi operaţie, plecându-se de la principiul menţinerii
permanente la un nivel ridicat a capacitătii de luptă a unităţilor de
apărare antiaeriană.
Orientarea globală a evoluţiei apărării antiaeriene în
următorii ani este determinată în primul rând de prognoza
ameninţării aeriene, pornind de la cerinţa anihilării fiecărui plus
de eficacitate pe care l-ar cunoaşte mijloacele de atac aerian.
Dominante sunt două tendinţe principale în dezvoltarea sistemelor
şi trupelor de artilerie şi rachete antiaeriene şi anume :
- crearea de noi sisteme de contracarare a loviturilor şi
cercetării din spaţiul extraterestru;
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- modernizarea sistemelor existente, dotarea cu mijloace
antiaeriene de înaltă eficacitate.
În politica militară a unor state, noile concepţii strategice,
corelate cu posibilităţile tehnologice actuale şi de perspectivă, au
determinat apariţia, dezvoltarea şi, în ultima perioadă, chiar
proliferarea forţelor de intervenţie ( acţiune ) rapidă, care sunt
transportate, în principal pe calea aerului în zonele unde urmează
să îndeplinească misiuni.
Unităţile de luptă, de apărare antiaeriană, vor păstra în
continuare în compunere următoarele elemente/sisteme: sisteme
de radiolocaţie; sisteme de calcul; mijloace de lovire; elemente
logistice. Aceste elemente, împreună, constituie un sistem de
apărare antiaeriană care are ca misiune de bază descoperirea şi
lovirea ţintelor aeriene în zona de acţiune.
Având în vedere caracterul defensiv al apărării antiaeriene,
declanşarea sistemelor de armament trebuie asigurată în cel mai
scurt timp posibil în funcţie de situaţia permanentă a ameninţării.
În acest sens, spaţiul aerian cercetat trebuie să fie mult mai mare
decât raionul (zona) de apărat antiaerian. Se apreciază că în cazul
unui sistem de apărare antiaeriană, cercetarea spaţiului aerian
trebuie să cuprindă o distanţă aproape dublă faţă de raza de
acţiune a rachetelor antiaeriene. În principiu, supravegherea
spaţiului aerian se face în funcţie de raionul (zona) de apărat
stabilit pe baza unor considerente tactice. În teren se va ţine seama
de limitările determinate de unghiul de acoperire şi de influenţa
unghiului mort al mijloacelor de radiolocaţie cu rază mare de
acţiune.
În perfecţionarea lucrului şi îmbunătăţirea performanţelor
staţiilor de radiolocaţie folosite în cadrul sistemelor de apărare
antiaeriană, o direcţie importantă o constituie, în continuare,
integrarea computerelor pentru asigurarea conducerii lucrului
staţiilor de radiolocaţie pe timpul cercetării spaţiului aerian,
determinării şi transmiterii automate a datelor către sistemele de
calcul centrale, pentru stabilirea şi reprezentarea situaţiei aeriene
şi a datelor de conducere a focului.
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Se continuă încă studiile pentru realizarea unor staţii de
radiolocaţie capabile să determine forma ţintelor aeriene şi chiar
dimensiunile fiecărei ţinte în parte, fapt ce ar conduce la o
evaluare mai precisă a pericolului aerian şi la adoptarea unor
măsuri eficace de combatere a acestuia.
4. Sisteme de arme antiaeriene cu rază scurtă/foarte
scurtă de acţiune
Rachetele antiaeriene reprezintă mijlocul de bază care a
permis să se asigure apărării antiaeriene înălţime mare, rază mare
de acţiune şi eficacitate sporită. Rachetele antiaeriene constituie
obiectul unei continue perfecţionări pentru a se apropia cât mai
mult de cerinţele tehnico-tactice ridicate în faţa lor de evoluţia
mijloacelor de atac aerian.
În domeniul rachetelor antiaeriene se pune accent pe:
- diversificarea şi modernizarea rachetelor destinate
combaterii ţintelor la înălţimi mici şi foarte mici, autodirijate cu
viteză şi precizie mari;
- standardizarea rachetelor cu bătaie medie şi mare
urmărindu-se realizarea unor rachete cu greutate cât mai mică, cu
focoase de proximitate;
- creşterea gradului de automatizare a întregului proces de
descoperire şi combatere a ţintelor, a capacităţii de manevră şi
viteza rachetelor pentru a intercepta şi nimici rachetele lansate de
mijloacele de atac aerian;
- realizarea de sisteme multicanal tip radiolocator
(radiolocator, Tv., computer, tun 35 mm şi instalaţie de lansare,
toate pe aceeaşi autospecială);
- sisteme de conducere a diferitelor tipuri de mijloace de
foc;
- realizarea de staţii tridimensionale cu posibilităţi sporite
de descoperire a ţintelor protejate de tehnologia STEALTH şi de
lucru în condiţii de bruiaj;
- folosirea bruiajului de unde milimetrice reducându-se
astfel atenuarea atmosferică;
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- extinderea aparaturii de recunoaştere a aviaţiei proprii
(amice) până la nivel instalaţie .
Cele mai semnificative sisteme actuale de rachete
antiaeriene cu rază scurtă şi foarte scurtă de acţiune sunt:
Sistemul Mistral MANPADS (MAN Portable Air
Defence System) - un sistem portabil ce poate fi transportat în
două pachete de 20 kg fiecare.
Sistemul cuprinde racheta în tubul container-lansator,
cutia cu elementele electronice necesare prelansării, aparatul de
vedere pe timp de zi şi unitatea baterie/răcitor.
Sistemul ATLAS - cuprinde un afet cu 2 lansatoare,
fiecare lansator cu câte o rachetă, ce poate fi montat pe sol sau pe
un vehicul uşor de teren. Cântăreşte 150 kg şi poate fi demontat şi
transportat în 3 pachete. Tragerea se execută după ce vehiculul a
fost oprit. Echipajul este format din două persoane (trăgător şi
comandant). Este integrat în sistemul de conducere şi comandă a
focului. Poate fi dotat cu cameră termică pentru angajamente de
luptă în timpul nopţii şi cu un sistem individual IFF.
Sistemul Stinger MANPADS
Sistemul este format din ansamblul lansator echipat cu o
rachetă, grinda, interogatorul IFF şi bateria de răcire cu argon.
Sistemul poate fi dotat şi cu cameră termică (AN/PAS 18) pentru
vederea pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă
(ceaţă, fum, praf).
Sistemul Stinger MANPADS (FIM-92A/B/C) se află în
dotarea forţelor armate din SUA, Germania, Franţa, Italia, Marea
Britanie, Turcia, Grecia, Israel etc.
Sistemul Avenger, produs de firma Boeing, este un
sistem tip C2I, compus dintr-o platformă girostabilizată cu rachete
Stinger, montată pe un vehicul pe roţi 4 x 4. Echipajul este format
din 2 persoane, comandantul grupei şi trăgătorul care este şi şofer.
Sistemul are 8 rachete gata de tragere, montate pe 2 grinzi
lansatoare.
Sisteme IGLA MANPADS
Racheta Igla (9K38, SA-18 Grouse) este destinată să
combată ţinte aeriene (avioane tactice, avioane fără pilot şi rachete
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de croazieră) ce zboară la înălţimi mici. Este o rachetă rusescă
intrată în serviciu în anul 1983, ca o variantă îmbunătăţită a
rachetelor Strela-2 şi Strela-3
Artileria antiaeriană va fi folosită şi în viitor, fiind cel
mai puţin influenţată de măsurile de război electronic. Însă cerinţa
de bază o va constitui, permanent, automatizarea executării
focului, datorită necesităţii combaterii ţintelor aeriene cu viteze
foarte mari şi în special a rachetelor.
Tunurile antiaeriene vor rămâne şi în viitor indicate pentru
lupta împotriva ţintelor aeriene care zboară la înălţimi mici,
completând, de asemenea, zona de nimicire a rachetelor
antiaeriene.
Artileria antiaeriană se va moderniza prin:
- extinderea şi îmbunătăţirea automatizării conducerii
execuţiei focului;
- mărirea cadenţei de tragere spre 3000 lovituri/minut
pentru tunurile antiaeriene calibru mic (20-40 mm);
- generalizarea tunurilor de 20 mm cu 2-6 ţevi şi a
tunurilor de 40 mm cu 2-4 ţevi;
- extinderea autopropulsării tuturor complexelor (pe tanc,
TAB) pe acelaşi vehicul fiind dispuse şi tunul şi staţia şi aparatul
de conducere a focului;
- asigurarea blindajelor pentru protecţia servanţilor la toate
complexele de artilerie;
- integrarea tunurilor şi mitralierelor cu sisteme de rachete
antiaeriene;
- creşterea mobilităţii.
Caracteristica de bază o constituie, în continuare, mărirea
cadenţei de tragere pentru mărirea probabilităţii de lovire a ţintelor
care zboară cu viteză mare. Se tinde spre cadenţe de peste 6 000
de lovituri pe minut, iar în ceea ce priveşte calibrele, se vor
menţine calibre între 20 mm şi 40 mm, cu tendinţa de generalizare
a calibrului 35 mm sau 40 mm, cu bătaie mai mare şi eficacitate
sporită la ţintă.
Zona de foc a tunurilor antiaeriene va fi limitată în viitor
la circa 4 000 m în bătaie şi o înălţime de circa 3 000 m.
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În cazul sistemelor de tunuri antiaeriene autopropulsate, se
va continua tendinţa de integrare a tuturor mijloacelor (tunul cu
una sau mai multe ţevi, aparatul de conducere a focului, staţia de
radiolocaţie de căutare, staţia de radiolocaţie de urmărire a ţintelor
aeriene, calculatorul numeric, aparatura de transmitere a datelor),
pe acelaşi vehicul blindat, pentru a creşte operativitatea. În ceea
ce priveşte staţiile de radiolocaţie, se urmăreşte satisfacerea
funcţiilor de căutare şi urmărire de către aceeaşi staţie de
radiolocaţie.
Pentru asigurarea unei apărări antiaeriene eficace la toate
înălţimile, se va menţine şi în viitor tendinţa de integrare a
sistemelor de apărare antiaeriană cu rachete şi tunuri antiaeriene.
Cele mai utilizate sisteme de tunuri antiaeriene sunt:
Sistemul antiaerian SKYGUARD-GDF 005/AHEAD
Sistemul de tunuri antiaeriene Skyguard-GDF 005, a fost
îmbunătăţit în anul 1995, de către firma Oerlikon-Contraves.
Sistemul Skyguard-35 mm este un sistem de apărare antiaeriană,
având în compunere subsistemul radiotehnic, tip Skyguard şi 2
tunuri antiaerian cu 2 ţevi, cal. 35 mm, tip GDF-005.
Sistemul SKYSHIELD-35mm/AHEAD- REVOLVER
GUN
Sistemul realizat în anul 1997 de firma Oerlikon, constă
din 2 (două) tunuri revolver 35 mm/1000 şi o unitate FCU (Fire
Control Unit) de comandă a focului. Noul sistem poate angaja ca
ţinte aeriene nu numai avioane şi elicoptere, dar şi rachete de
croazieră, avioane fără pilot, precum şi muniţie dirijată (ex.
rachetă anti-radar).
Sistemul ASRAD-R (Atlas Short Range Air DefenceRadar) este un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de
acţiune, folosit pentru apărarea unor obiective militare şi civile
importante, a trupelor în marş sau în luptă şi a centrelor C 3I,
împotriva ameninţărilor aeriene de orice fel, avioane, rachete şi
elicoptere la joasă înălţime.
Sistemul ASRAD-R este prevăzut cu radar HARD-3D şi
are o instalaţie de lansare a rachetelor RBS 70 Mk2 sau Bolide,
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având 4 rachete gata de tragere. Sistemul este montat pe un şasiu
M 113.
Concluzii
Sintetizând cele prezentate în secţiunile anterioare,
principalele tendinţe pe plan internaţional, în domeniul dezvoltării
şi perfecţionării sistemelor de apărare antiaeriană, sunt
următoarele:
- realizarea unor sisteme multicanal combinate,
radiolocator-tun-rachetă;
- posibilitatea conducerii unor categorii diverse de
mijloace de foc, de către acelaşi sistem de conducere a
focului;
- folosirea unor noi lungimi de undă; practic, se caută
utilizarea întregului spectru electromagnetic;
- folosirea sistemelor tridimensionale pentru determinarea
coordonatelor ţintelor aeriene;
- posibilitatea detaşării punctului de comandă (CP Command Post) de unitatea de senzori/radar (SU - Sensor Unit),
în vederea protejării echipajului ce deserveşte sistemul la acţiunea
rachetelor antiradiolocaţie.
- automatizarea sistemelor de apărare antiaeriană, timpul
de reacţie al sistemului fiind mai mic de cnci secunde;
- posibilitatea montării pe platforma lansatorului a unor
diferite tipuri de rachete;
- conducerea acţiunilor de luptă din puncte de comandă
mobile, ce pot fi amplasate şi pe avioane sau pe elicoptere;
- realizarea unor rachete cu posibilităţi mixte de dirijare IR
sau RF care să permită lansarea în orice condiţii meteo;
- preocuparea pentru recunoaşterea formelor de
radiolocaţie; vectorul n-dimensional ce caracterizează imaginea de
radiolocaţie este comparat cu vectorii memoraţi în computer, în
scopul identificării ţintei;
- creşterea mobilităţii şi asigurarea tragerii în orice
condiţii meteo;
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Se poate concluziona faptul că integrarea crescândă a
computerelor în cadrul sistemelor de apărare antiaeriană constituie
o direcţie importantă spre automatizarea activităţilor şi sporirea
eficacităţii.
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SISTEME DE IDENTIFICARE UTILIZATE PE
CÂMPUL DE LUPTĂ

Locotenent-colonel Marian NICULAE*
Abstract
Identifying Friend or Foe systems represents one of the
most important control measures and force protection involved in
any action. It must be implemented up to the bottom level
sometimes until as low as the single soldier level having the main
objective avoiding fratricide.
KeyWords
Information, IFF (identifying friend or foe), engage,
enemy.
În toate conflictele armate fratricidul a reprezentat o
preocupare a tuturor părţilor implicate. Numărul incidentelor de
fratricid a scăzut semnificativ pe măsură ce au fost dezvoltate
sistemele de armament, s-au îmbunătăţit tehnicile, tacticile şi
procedurile de întrebuinţare a acestora şi s-a optimizat cunoaşterea
şi înţelegerea situaţiei (SA -Situational Awareness) din câmpul de
luptă.
Cu toate acestea, fratricidul constituie încă o ameninţare
majoră pentru trupele care desfăşoară astăzi operaţii în spaţiul de
luptă. Acest fenomen a devenit un factor cu impact major strategic
*

Batalionul 348 Apărare Antiaeriană
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şi operaţional, care nu poate fi omis în mediile actuale
internaţionale. Deşi au fost îmbunătăţite doctrinele pentru
operaţiile întrunite, au fost dezvoltate sisteme performante de
comunicaţii de date (TDL –Tactical Data Link) şi sisteme de
identificare în câmpul de luptă (CID -Combat Identification
System), au fost perfecţionate metodele şi procedeele de instruire
şi antrenare a personalului participant la operaţii militare în scopul
prevenirii fratricidului, factorii umani în conjuncţie cu viteza şi
nelinearitatea de ducere a operaţiilor combatante vor face ca
eliminarea completă a fratricidului să fie imposibilă.
Informaţiile vehiculate în cadrul sistemelor de comandă,
control, comunicaţii, computere,informaţii, supraveghere şi
recunoaştere (C4ISR) constituie fluxuri informaţionale specifice
care se realizează în cadrul sistemului şi urmăresc, dar nu se
limitează la descoperirea, recunoaşterea, identificarea, localizarea
şi intenţiile probabile, în mod oportun, a ţintelor sau a altor
obiective sau fenomene cu relevanţă pentru domeniul acţiunilor
militare (de exemplu: tehnică de luptă; non-combatanţi; condiţii
de mediu; potenţiale pericole pentru forţele proprii etc.).
Asigurarea serviciilor de comunicaţii şi informatică,
adecvate fiecărui utilizator sau comunităţi informaţionale, la locul
şi momentul în care sunt solicitate, asigurând caracteristici şi
performanţe ridicate de stabilitate, flexibilitate şi securitate, cu
utilizarea eficientă a resurselor angajate şi la nivelul de calitate
prevăzut, reprezintă obiectivul principal al activităţii structurilor
specializate de comunicaţii şi informatică, de la fiecare nivel
ierarhic, în Armata României.
Identificarea pe câmpul de luptă reprezintă procesul prin
care se obţine o caracterizare precisă a unei entităţi detectate prin
orice acţiune sau mijloc, astfel încât să poată fi luată o decizie
bazată pe informaţii de înaltă certitudine, în timp real, inclusiv în
privinţa angajării sistemelor de armament. Caracteristicile
detectate trebuie să certifice cu siguranţă dacă entitatea respectivă,
persoana, obiectul sau fenomenul, este amic, inamic sau neutru şi
necesită realizarea distincţiei asupra naturii sale militare sau civile
şi să determine clasa, tipul, naţionalitatea sau intenţia. Obiectivul
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principal al identificării este de a amplifica cunoaşterea situaţiei
reale şi de a estima pericolele şi riscurile pentru forţele proprii şi
aliate, astfel încât să fie maximizată eficienţa operaţională,
concomitent cu minimizarea fratricidului şi a pagubelor colaterale.
Identificarea în câmpul de luptă poate fi exprimată pe scurt ca
mijloacele prin care entităţile militare disting elementele amice de
cele inamice pe timpul operaţiilor şi cuprinde în principal trei
elemente: cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei (SA), identificarea
ţintelor (TI -Target Identification) şi tacticile, tehnicile şi
procedurile pentru utilizarea combinată a primelor două elemente.
SA reprezintă cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor dintre forţele
participante la operaţie, statutul, misiunile şi intenţiile acestora în
spaţiul de luptă şi are ca principal scop creşterea eficacităţii
forţelor în operaţii. Identificarea ţintelor reprezintă procesul de
determinare al caracterului de amic, neutru sau inamic al unei
entităţi detectate, în scopul protejării forţelor proprii împotriva
atacurilor forţelor aliate şi al iniţierii sau neiniţierii acţiunilor
pentru distrugerea sau neutralizarea entităţii identificate.
Identificarea poate fi clasificată atât din punct de vedere al
mediului desfăşurării operaţiei: suprafaţă-suprafaţă, suprafaţă-aer,
aer-aer şi aer-suprafaţă, cât şi din punct al modului de executare a
identificării: cooperantă/activă şi non-cooperantă/pasivă.
Operaţiile întrunite implică forţe terestre, maritime şi aeriene care
acţionează la toate nivelurile, strategic, operativ şi tactic. Acest
lucru a determinat dezvoltarea accelerată a sistemelor C4ISR şi
implicit a uneia dintre componentele esenţiale ale acestora,
identificarea în câmpul de luptă. Principalele sisteme de
identificare suprafaţă-aer şi aer-aer utilizate în Alianţa NordAtlantică sunt sistemele de identificare amic-inamic (IFF Identification Friend or Foe) Mark X, Mark XII şi Mark XIIA,
compatibile modurilor de lucru 1, 2, 3/A, C, 4 şi 5.
Utilizarea acestor sisteme se efectuează de către platforme
multiple de luptă (capacităţi de apărare antiaeriană, avioane, nave
maritime), sisteme de senzori (radare) şi sisteme de comandă şi
control. Radarele de supraveghere secundare (SSR -Secondary
Surveillance Radar) reprezintă echivalentul civil al sistemelor
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militare IFF şi sunt utilizate atât de organizaţiile civile cât şi de
cele militare, pentru identificarea şi controlul propriilor platforme
aeriene de către furnizorii de servicii de trafic aerian şi de către
unităţile responsabile de realizarea şi interpretarea imaginii
aeriene recunoscute (RAP). Atât sistemele IFF cât şi cele SSR
sunt considerate sisteme de siguranţă aeriană critice pentru
controlul traficului aerian şi pentru exercitarea comenzii şi
controlului aerian. Autorităţile aeronautice civile au decis tranziţia
către SSR în modul de lucru “S” (Select) pentru utilizare în spaţiul
aerian european, cu implicaţii majore asupra platformelor militare
care nu au posibilitatea de utilizare a acestui mod de lucru.
Sistemul IFF Mk XII(A) (Mod 5) reprezintă performanţe sporite
faţă de sistemul precedent IFF Mk XII, dispunând de perfecţionări
semnificative din punct de vedere operaţional şi al performanţelor,
prin utilizarea unui nou mod de identificare, Mod 5. Acesta
asigură îmbunătăţirea securităţii şi creşterea capacităţii sistemului
şi soluţionează majoritatea deficienţelor semnalate la sistemele
existente IFF Mk XII, inclusiv deformarea răspunsurilor şi
replicărilor platformelor apropiate în spaţiu.
Principalele beneficii operaţionale ale sistemelor IFF Mod
5, sunt:compatibilitatea cu modul civil de lucru „S” (IFF Mod 5
dispune şi de capacitatea de interogare, răspuns şi interpretare a
datelor în modul de lucru „S”);creşterea performanţelor
transponderului şi a capabilităţii acestuia de a nu fi influenţat de
semnale de dezinformare, de interferenţe cu alte interogatoare şi
creşterea rezistenţei la bruiaj; creşterea controlului emisiilor radio;
creşterea performanţelor razei de acţiune; reducerea efectelor de
variaţie a puterii semnalelor radio (multipath fadding); eliminarea
replicilor distorsionate emise de aeronavele apropiate în spaţiu;
creşterea capacităţii şi a posibilităţilor de lucru ale sistemului;
îmbunătăţirea corelării semnalelor IFF recepţionate de la ţintele
detectate; creşterea capacităţii de transmitere de date; creşterea
performanţelor de securitate a datelor transmise/recepţionate;
sporirea compatibilităţii electromagnetice; reducerea numărului de
operaţiuni pe care le efectuează operatorul.
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Pentru
asigurarea interoperabilităţii
şi
creşterea
capacităţilor operaţionale în domeniul sistemelor de identificare
amic-neutru-inamic, în Armata României urmează să se integreze
sistemele IFF Mark XIIA pe platformele terestre, aeriene şi navale
dislocabile cu nivel ridicat de operativitate. Localizarea şi
identificarea suprafaţă-suprafaţă, corectă şi precisă a ţintei (TI)
reprezintă elemente esenţiale pentru diminuarea fratricidului.
În prezent se manifestă un interes deosebit pentru
îmbunătăţirea realizării şi diseminării SA, în special prin
dezvoltarea şi realizarea interoperabilităţii sistemelor de
identificare a forţelor proprii/aliate (FFT -Friendly Force
Tracking). SA şi TI se realizează atât pe baza integrării sistemelor
FFT cât şi prin completarea datelor prin utilizarea informaţiilor
furnizate prin alte echipamente şi sisteme, în special prin cele de
voce, din reţelele tactice satelitare, prin echipamentele radio
VHF/FM şi prin diferite reţele de comandă şi control. FFT
reprezintă capabilitatea de a monitoriza locaţia precisă a forţelor
proprii şi aliate care dispun de astfel de sisteme, în timp aproape
real şi de a exercita comanda şi controlul acestor forţe, la nevoie.
Acestea dispun de un receptor GPS, un emiţător şi un
computer/display care afişează simbolurile forţelor individuale
proprii şi ale unităţilor aliate. Pentru realizarea interoperabilităţii
sistemelor FFT a fost validat operaţional un standard al interfeţei
de transfer a datelor/informaţiilor. Una dintre priorităţile din
domeniul identificării este dezvoltarea serviciului de transfer a
datelor colectate/centralizate de sistemele FFT prin intermediul
sistemului multifuncţional de distribuţie a informaţiilor, Link 16,
în vederea realizării imaginii operaţionale comune şi pentru
prevenirea fratricidiului. Acest serviciu va fi extins în vederea
transferului datelor relevante FFT, prin intermediul sistemului de
comandă-control maritim către capabilităţile navale şi prin
intermediul sistemului de comandă- control aerian, către
capabilităţile aeriene.
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Unitatea combinată de interogare/transponder, a sistemului
BIFF şi modul de instalare pe tancul LECLERC

Principalele preocupări actuale în domeniul CID (SA şi TI)
rămân schimbul de date şi informaţii între sisteme compatibile,
standardizate şi diseminarea acestora pentru realizarea imaginii
operaţionale comune, a imaginilor aeriene, terestre şi maritime
recunoscute, schimbul de date şi informaţii combinate, a datelor
de identificare a ţintelor şi a schimbului de date video.
Este cunoscut faptul că de-a lungul timpului trei întrebări simple
referitoare la locaţia geografică au constituit factori esenţiali în
desfăşurarea conflictelor armate, pentru comandanţi şi forţele
participante:
 Care este poziţia mea şi a unităţii din care fac parte?
 Unde se află forţele de care aparţin şi forţele aliate?
 Unde este adversarul şi care este calea optimă pentru mine
de a-l ataca şi învinge?
Cunoaşterea şi interpretarea corectă a situaţiei şi identificarea
precisă a ţintelor sunt factori esenţiali în formularea unor
răspunsuri pertinente la aceste întrebări.
Un grup de lucru pentru identificarea în luptă, compus din
reprezentanţi a patru ţări (Franţa, Germania, Marea Britanie şi
SUA) a recomandat ca tehnologia de identificare pe câmpul de
luptă, ce va fi folosită în viitor de ţările membre NATO, să fie
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bazată pe un concept de întrebare-răspuns în banda Ka, de 3340 GHz.
Activitatea va fi continuată de un alt grup de lucru, care se
va ocupa de întocmirea unui standard STANAG, la nivel NATO,
ce va stabili care sunt forma de undă şi sistemul de criptare ce se
vor utiliza la dezvoltarea noilor sisteme de identificare.
Recomandarea porneşte de la sistemul francez de
identificare amic-inamic pe câmpul de luptă BIFF (Battlefield
Identification Friend or Foe), realizat de firma Thomson CSF
Communications şi de la cel american, numit sistem de
identificare în lupta pe câmpul de luptă BCIS (Battlefield Combat
Identification System), realizat de firma TRW. Ambele lucrează
conform principiului preferat şi utilizează o formă de undă
comună, care le asigură interoperabilitatea.
Au fost evaluate şi alte două sisteme, cel german de
recunoaştere a ţintei amic-inamic ZEFF (Ziel Erkennung
Freund/Feind), produs de firma Siemens şi cel britanic, denumit
echipament de identificare de uz general MAGPIE (Malvern
General Purpose Identification Equipment), dezvoltat în comun de
Agenţia de evaluare şi cercetări pentru apărare DERA (Defence
Evaluation and Research Agency) şi de firma GEC Marconi.
Sistemul ZEFF este descris ca un sistem de integrarerăspuns hibrid, laser-radar, în timp ce sistemul MAGPIE
utilizează o staţie cu emisie continuă, omnidirecţională, cu putere
mică şi frecvenţa de 94 GHz, cu o formă de undă cu probabilitate
mică de interceptare.
În cadrul unei analize privind costurile şi eficacitatea
operaţională, realizată de un grup de lucru al NATO, a rezultat că,
datorită preţului relativ scăzut, sistemul MAGPIE a fost clasat pe
locul al 2-lea. Aceeaşi analiză a clasat pe primul loc sistemul
francez BIFF iar sistemele BCIS şi ZEFF au ieşit pe locurile 3 şi
4. Cu toate acestea, în cercurile guvernamentale există o reţinere
diplomatică de a da crezare unui clasament.
În timpul încercărilor de evaluare, sistemele BIFF şi BCIS
au funcţionat pe frecvenţa de 38 GHz, dar va trebui să se renunţe
la această frecvenţă, ca urmare a cererilor înaintate de industria de
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comunicaţii comerciale. Pentru viitorul standard STANAG va fi
aleasă o altă frecvenţă din gama 33-40 GHz.
Firma Thomson-CSF a declarat că sistemul construit de ea,
BIFF, cunoscut şi sub denumirea franceză de dispozitiv de
identificare în luptă DIC (Dispositif d'Identification au Combat), a
fost încercat cu succes pe tancul LECLERC, pe maşina de luptă
pe roţi AMX 10 RC şi pe autovehiculul de luptă blindat pe roţi
polifuncţional VAB. Un oficial al companiei a afirmat că prin
conceptul de transponder autonom ataşabil, utilizat de sistemul
BIFF, se oferă cea mai bună soluţie de identificare amic-inamic pe
câmpul de luptă, deoarece este uşor, are dimensiuni reduse, nu
necesită nici o conexiune exterioară cu autovehiculul şi nu are
dispozitive complementare, ca de exemplu GPS sau calculator.
În felul acesta, transponderele pot fi reamplasate pe alte
platforme, reducându-se numărul de exemplare ce trebuie
achiziţionate.
Cea mai scumpă componentă a sistemului, unitatea
combinată de interogare/transponder CIT (Combined interogatortransponder), care se montează pe platformele dotate cu
armament, implică costuri minime de integrare şi are un număr
mare de componente comune cu transponderul de bază.
Firma Thomson-CSF susţine că sistemul BIFF are cea mai
mare rază de acţiune şi cea mai mare probabilitate de identificare
în mai puţin de o secundă şi oferă, în acelaşi timp, o mare
acurateţe a telemetriei.
Observatorii arată că, deşi grupul de lucru cvadrilateral
CID a fost iniţiat în urma lovirii trupelor proprii, în timpul
sprijinului aerian din războiul din Golful Persic, din 1990-1991,
sistemele de identificare avute în vedere în prezent nu prevăd şi
identificarea aer-sol. În această situaţie este posibil ca unii
utilizatori ai sistemelor de identificare viitoare, realizate conform
STANAG, să dorească să urmeze conceptul american de utilizare
a emiţătoarelor cu o frecvenţă purtătoare în bandă largă pentru
informaţiile de conducere a luptei.
În concluzie, identificarea în câmpul de luptă reduce
producerea fratricidului şi a pagubelor colaterale, datorate în
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principal erorilor în localizarea ţintelor, când muniţia trasă
împotriva adversarului loveşte forţele proprii şi a erorilor de
identificare, când forţele aliate sau neutre sunt atacate din
greşeală, pe baza considerentului că acestea sunt forţe
ostile/inamice. În prezent şi cu certitudine în toate operaţiile
militare viitoare, identificarea în câmpul de luptă va fi unul dintre
factorii esenţiali ai obţinerii supremaţiei informaţionale şi implicit
a succesului în câmpul de luptă.
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BOMBA ELECTROMAGNETICĂ – O ARMĂ
PENTRU CÂMPUL DE LUPTĂ AL VIITORULUI
Căpitan Valerian NOVAC*

Abstract
Electromagnetic bombs became devices technical feasible
due to research results in High Power Microwave technology and
High Power Electromagnetic Pulse allowing development of both
weapons and protective measures at strategic and tactical level.
The development of e-bomb devices allow their use in nonnuclear and even non-lethal confrontations.
This paper present aspects related to technology base,
weapon employment and protective measures to be enforced
against electromagnetic bombs attacks.
Cuvinte cheie: electromagnetic, armă, bombă, tactic.
Introducere
Câmpul de luptă al viitorului va presupune utilizarea unei
noi generaţii de arme – armele electromagnetice.
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Costul ridicat al armamentului convenţional corelat cu
efectul letal asupra forţei vii şi daunele produse mediului au dus la
exploarea posibilităţii utilizării unor arme relativ ieftine şi neletale
pentru personal, mai mult dependenţa crescută a sistemelor de
armament convenţionale de sistemele de comandă şi control
vulnerabile la câmpurile tranzitorii generate de armele
electromagnetice. Vârful de lance al acestor arme este bomba
electromagnetică – armă cu energie direcţionată care datorită
caracteristicilor sale prezintă interes pentru domeniul militar.
Astăzi, într-o epocă în care războiul este televizat, este
necesară o “armă perfectă” care să distrugă sau scoată din
fucnţiune reţele de telecomunicaţii, reţelele de calculatoare ale
adversarului şi echipamentele electronice neecranate dar va lăsa
intacte infrastructura tactică, căile de comunicaţii, clădirile dar şi
viaţa umană.
1. Aspecte generale privind generatoarele de
microunde de mare putere
Din punct de vedere funcţional bomba electromagnetică
este un sistem de armament cu microunde de mare putere (HPMW
– High Power Microwaves Weapon) sau armă de radiofrecvenţă
pe bandă ultralargă.
Domeniul frecvenţelor de lucru 10 MHz ….10GHz,
spectru radiaţii larg sau îngust care generează simultan frecvenţe
multiple la puteri cuprinse între 100MW şi 100GW.
Armele cu microunde de mare putere sunt destinate
suprimării apărării aeriene a inamicului, distrugerea sau avarierea
sistemelor C4I ale adversarului şi a oricărui echipament electronic
situat în zona de interes.
Caracteristici:
 neletale pentru factorul uman;
 probabilitate superioară de lovire faţă de sistemele
convenţionale – fasciculul RF iradiază în întregime ţinta – nu este
necesară ochirea foarte precisă;
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 timp de angajare al ţintei – foarte redus (la viteza
luminii pentru aproape orice condiţii meteo);
 zonă de acţiune/lovire extinsă faţă de cea a
proiectilelor/rachetelor convenţionale;
 atacul HPMW este dependent de proprietăţile de
propagare atmosferice ale fasciculului de microunde (rigiditate
dielectrică, difracţie şi atenuare atmosferică).
2. Arhitectura generatoarelor de microunde de mare
putere
În general, un generator de microunde de mare putere are
în structura sa: o sursă de putere primară, un generator fascicul
electroni (RF), structură rezonantă care converteşte energia
fluxului de electroni în energie de microunde, un ghid de undă,
dispozitiv pentru extragerea şi radierea fasciculului de microunde
şi o unitate de control.
Elementele structurale care prezintă un interes aparte
pentru studiul armelor cu microunde de mare putere, în general, şi
al bombei electromagnetice în special, sunt sursa de putere, ghidul
de undă şi antena.
SURSĂ
PUTERE

GENERATOR
FASCICUL
ELECTRONI

STRUCTURĂ
REZONANTĂ

GHID DE UNDĂ

ANTENĂ

UNITATE
CONTROL

Fig. 1 Arhitectura HPMW

2.1 Surse de putere utilizabile în HPMW
Există o serie de tehnologii care pot întruni cerinţele
impuse de construcţia HPMW – generarea unei cantităţi de
energie foarte mare într-un interval de timp extrem de scurt şi apoi
transmiterea acestei energii la ţintă.
Cele mai reprezentative soluţii tehnice pentru realizarea
acestor surse sunt: compresorul exploziv de flux magnetic (FCG),
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generatorul magnetohidrodinamic (MHD) şi tubul VirCatOr
(Virtual Cathode Oscillator).
2.1.1 Compresorul exploziv de flux magnetic (FCG)

Fig. 2 Compresor exploziv de flux magnetic

Acest tip de generator este capabil să producă energie
electrică de ordinul megajulilor în intervale de timp de zeci la
sute de secunde şi puteri de zeci de TW, un astfel de generator de
mari dimensiuni ar putea produce curenţi cu magnitudini de 1000
ori mai mari decât fulgerul.
FCG este realizat astfel încât o cantitate mare de energie
mecanică este transferată printr-un câmp magnetic fiind posibile
variate configuraţii de realizare: cilindice sau coaxiale, conice,
plate, spirale, elicoidale sau sferice. Un interes aparte îl prezintă
generatoarele elicoidale care se pretează la realizarea bombelor
sau focoaselor.

210

www.rft.forter.ro

Din punct de vedere funcţional FCG este iniţiat de un flux
magnetic produs prin descărcarea unui curent electric prin
generator, curent numit de iniţiere şi care poate fi produs de orice
dispozitiv apt să producă un impuls de curent de până la milioane
de amperi. Cea mai folosită configuraţie este cea care utilizează
bancuri de condensatoare dar pot fi utilizate şi alte generatoare
mici dimensiuni pentru iniţiere.
Constructiv, un FCG elicoidal constă dintr-un stator în
care este plasat un tub de cupru (armătura) cu exploziv care este
iniţiat cu ajutorul unei unde plane care asigură arderea simetrică
astfel încât armătura să nu fie deformată. Explozivul este iniţiat
când curentul de iniţiere a ajuns la valoarea maximă; prin ardere
armătura este deformată scurtcircuitând statorul şuntând sursa de
curent de iniţiere. Pe măsură ce armătura arde capătă formă conică
ceea ce comprimă câmpul magnetic şi reduce inductanţa elicei
ceea ce duce la creşterea curentului înainte ca generatorul să se
dezintegreze. Pe timpul experimentelor au fost obţinute valori ale
curenţilor de ordinul megaAmperilor şi energii de zeci de
megaJoules. [10] Pentru muniţii este recomandată configuraţia
cilindrică, în acest caz componentele generatorului pot fi dispuse
radial.
Producerea şi utilizarea unui astfel de generator presupune
costuri mari de proiectare şi realizare dar şi dificultăţi în alegerea
şi interconectarea diferitelor componente.
2.1.2 Generatorul magneto-hidrodinamic (MHD)
Acest tip de generator nu este la fel de dezvoltat cum este
FCG, dificultăţile tehnice legate de mărimea şi greutatea necesare
realizării unui MHD operaţional sugerează că acest tip de
generator va avea doar un rol secundar în realizarea HPMW el
putând juca rolul unei surse primare de curent pentru alt generator
(FCG, VIRCATOR).
Principiul de funcţionare al MHD constă în mişcarea unui
conductor într-un câmp magnetic fapt care va produce un curent
electric perpendicular pe direcţia câmpului.
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Conductorul este plasmă ionizată sau gaz propulsor care se
deplasează prin câmpul magnetic iar curentul este colectat de
electrozi care sunt în contact cu jetul de plasmă.
Proprietăţile electrice ale plasmei sunt optimizate prin
adăugarea în exploziv sau propulsor a unor aditivi care sunt
ionizaţi pe timpul arderii, experimentele au evidenţiat posibilitatea
utilizării ca propulsor a încărcăturilor de muniţie convenţională
cum sunt loviturile de artilerie.

Fig. 3 Generator MHD

2.1.3 VIRTUAL CATHODE OSCILLATOR
(VIRCATOR)
Vircator-ul este cea mai potrivită soluţie de generare a
curentului necesar dispozitivelor cu microunde datorită simplităţii
constructive, costului scăzut al realizării unui astfel de dispozitiv,
robusteţii şi capacităţii de a produce puteri de ordinul zecilor de
gigawaţi.
Principiul de funcţionare este mai complex decât la FCG
bazându-se pe principiul accelerării unui fascicul de electroni la o
anumită viteză astfel încât să străpungă anodul care constă dintr-o
folie sau meşă. Catodul virtual este într-o stare instabilă şi dacă
este plasat într-o cavitate a microundelor va oscila în banda
microundelor. Pot fi obţinute valori înalte ale nivelelor de putere
utilizând tehnici de inginerie specifică. Anodul se topeşte sau
vaporizează după câteva microsecunde de funcţionare.
Deoarece frecvenţa de oscilaţie este critic dependentă de
parametrii fluxului de electroni, oscilatorul are posibilitatea
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realizării de variaţii în frecvenţă cu variaţia fasciculului de curent,
astfel dacă fasciculul de curent este manipulat corespunzător,
vircator-ul poate fi ajustat pe o gamă de frecvenţe foarte largă.
Exeperimentele au relevat faptul că pot fi obţinute puteri
cuprinse între 170 kW şi 40 GW în benzile centimetrice şi
decimetrice (D la K).

Fig. 4 VIRCATOR

Configuraţiile VIRCATOR cele mai răspândite sunt cele
axiale şi transversale, cea mai simplă configuraţie fiind cea axială
(AV) care a produs cele mai bune rezultate în cadrul
experimentelor. AV este construit cu un ghid de undă cilindric iar
ca mijloc de extragere a fasciculului din cavitate se utilizează o
antenă horn conică. AV oscilează în modul transversal magnetic
(TM) iar versiunea transversală (TV) oscilează în modul
transversal electric (TE).
Principalele probleme tehnice care apar în proiectarea unui
vircator utilizat în interiorul muniţiilor constă în realizarea unei
durate optime a impulsului, stabilitatea oscilaţiei, eficienţa
conversiei, de regulă de 1% şi nu în ultimul rând eficienţa
cuplajului puterii de la dispozitiv. Problema cuplajului este una
majoră deoarece izolatorii electrici pot ceda datorită intensităţii
ridicate a câmpului compromiţând eficienţa dispozitivului.
Pe lângă FCG, MHD şi VIRCATOR au mai fost studiate şi
utilizarea unor surse cum sunt magnetroanele, clinstroanele,
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ubitroanele, etc., însă eficienţa acestora este mult redusă şi
interesul prezentat pentru realizarea HPMW este limitat.
2.2 Ghiduri de undă
Ghidurile de undă sunt linii de transmisie care acţionează
ca nişte conducte pentru radiaţia de microunde care
interconectează emiţătoare, receptoare şi antene, sau pot acţiona
ca un element radiant fără antenă pentru undele electromagnetice
la frecvenţa microundelor (ghidul de undă deschis).
Cea mai importantă problemă a ghidului de undă utilizat în
HPMW este intensitatea maximă a câmpului care poate fi
propagat printr-un ghid de undă plin cu aer. Se ştie că un ghid de
undă în condiţii de vacuum poate propaga câmpuri electrice de
intensităţi foarte mari. Pentru a extrage fasciculul din ghidul de
undă, intensitatea câmpului trebuie coborâtă sub rezistenţa
dielectrică a mediului ambiant.

Fig. 5 Specificaţii ghiduri de undă rectangulare

2.3 Antena
Este cunoscut faptul că pentru a ilumina un reflector horn
pentru un semnal de bandă îngustă se poate utiliza o antenă
piramidală horn care lucrează în conjuncţie pentru a produce
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modelul de radiaţie dorit. Pentru acest scop poate fi utilizată şi o
antenă parabolică.

Fig. 6 Ansamblu antenă

3. Bomba electromagnetică
Este cea mai reprezentativă aplicaţie a armelor cu
generatoare de microunde de mare putere.
Tehnologiile actuale de comunicaţii, informatice,
industriale şi militare bazate pe semiconductoare au o
vulnerabilitate majoră în ceea ce priveşte atacul cu arme special
concepute pentru a afecta funcţionarea sau distruge componentele
semiconductoare, arme al căror exponent este reprezentat de
bomba electromagnetică.

Fig. 7 Bombă electromagnetică Mk.84 cu VIRCATOR şi FCG
în 2 trepte
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3.1 Mecanisme de transmitere a energiei de la armă
(bombă) la componentele atacate
Literatura de specialitate a consacrat două modalităţi de
transmitere a energiei de la armă la ţinta atacată:
 front door – energia este transmisă ţintei prin
intermediul antenei acesteia, echipamentelor de
război electronic sau cele de comunicaţii.
Antenele sunt astfel construite încât să
concentreze eficient energia în canalele de
recepţie în acest fel dispozitivele cu
semiconductoare sunt afectate;
 back door – este un mecanism mult mai complex
în cadrul căruia energia este transmisă prin
intermediul cablurilor şi a circuitelor, ajunge în
interiorul
echipamentelor
şi
distruge
componentele accesibile pe cale conductivă,
inductivă sau capacitivă.
3.2 Creşterea eficienţei bombelor electromagnetic
Creşterea eficienţei se poate materializa în două moduri:
- creşterea energiei transmisă de bombă;
- obţinerea unei eficienţe maxime a transmiterii
energiei de la bombă la ţintă.
Energia bombei este maximizată prin utilizarea unui FCG
şi VIRCATOR, în măsura în care acestea pot fi dispuse în
volumul disponibil al muniţiei, creşterea duratei de operare,
micşorarea pierderilor în interiorul bombei (fluxul de putere între
trepte). Puterea neemisă este pierdută în detrimentul eficienţei.
Eficienţa cuplajului pentru transmiterea energiei poate fi
îmbunătăţit prin utilizarea tuturor oportunităţilor de cuplaj,
utilizarea unei antene filare pentru creşterea eficienţei transferului
de la bombă la ţintă sau a unei antene compacte mai mari decât
lungimea de undă utilizată.
Nu în ultimul rând, ghidarea bombei cât mai aproape de
ţintă şi exploatarea câmpului produs în jurul statorului FCG cu
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efect de antenă cu diametru redus faţă de lungimea de undă
utilizată.
O altă zonă de investigat rămâne, în cazul poziţionării
precise a bombei faţă de ţintă, posibilitatea distrugerii bibliotecilor
de date stocate la ţintă pe suporţi magnetici.
3.3 Constrângeri tehnice privind realizarea bombei
electromagnetice
Proiectarea muniţiei electromagnetice în general şi a
bombei electromagnetice în special, nu este deloc o sarcină
simplă, aceasta implicând depăşirea unor dificultăţi cum sunt:
realizarea caracteristicilor electrice necesare obţinerii efectului
distructiv la ţintă, dispunerea componentelor în cadrul
”ambalajului”, greutatea, robusteţea şi nu în ultimul rând
integrarea cu vehiculul purtător.
Capul de luptă electromagnetic poate fi realizat ca
dispozitiv de joasă frecvenţă, utilizând un singur generator de
flux, sau un generator de flux ca sursă pentru un vircator sau,
pentru realizarea efectului combinat, un generator de flux
supradimensionat în conjugaţie cu un vircator pentru a produce
efecte la ţintă atât pe joasă frecvenţă cât şi pe frecvenţa
microundelor.
Astfel de configuraţii pot echipa bombe de aviaţie
neghidate, rachete neghidate, rachete de croazieră, rachete
antinavă, rachete antiaeriene sau rachete aer-aer.
Punctul de plecare al discuţiilor privind muniţia
electromagnetică trebuie să îl reprezinte efectul distructiv produs
la ţintă, acesta putând fi afectat de cerinţele privind dimensiunile
şi greutatea sau mijlocul de lansare/transport la ţintă.
Determinarea ”letalităţii” sau mai degrabă a efectului
distructiv produs de bomba electromagnetică la ţintă nu poate fi
realizată exclusiv pe cale analitică, în primul rând datorită
capacităţii ţintei de a rezista unei anumite intensităţi şi frecvenţe a
câmpului electromagnetic dar şi a ecranării sau existenţei
dipozitivelor de contracarare a regimurilor tranzitorii, geometria
conductoarelor, susceptibilitate diferită a semiconductorilor şi nu
în ultimul rând implementarea diferită a componentelor aceluiaşi
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echipament în funcţie de producător conduce la o susceptibilitate
diferită a ţintei.
Eficienţa cuplajului sau proporţia în care puterea livrată
este transmisă ţintei, poate varia semnificativ datorită geometriei
variate a cablajelor sau performanţelor măsurilor de ecranare,
efectului de absorbţie din jurul clădirilor sau structurilor platformă
(clădiri moderne cu cadre de oţel, corpul metalic al navelor,
aeronavelor, maşinilor de luptă).
Principalul mecanism prin care se produce efectul
distructiv este avarierea componentelor ţintei prin expunerea la
tensiuni înalte, acest mecanism este aplicabil acelor componente
sensibile la astfel de tensiuni necesitând cantităţi mici de energie
pentru a fi iniţiat.
Dispozitivele semiconductoare sunt, în general,
vulnerabile la supratensiuni însă tranzistoarele bipolare cu
joncţiune (BJT), foarte larg răspândite în echipamentele de
comunicaţii, război electronic şi radiolocaţie dar şi
microprocesoarele
au anumite intervale de siguranţă la
supratensiuni. Unele dispozitive au componente interne menite să
absoarbă descărcările electrostatice însă acestea devin ineficiente
la o intensitate a câmpului suficient de mare.
Chiar şi în situaţia în care echipamentul continuă să
funcţioneze, după ce a fost avariat de arma electromagnetică, va fi
o funcţionare intermitentă, necesitând timp pentru diagnosticarea
defecţiunilor şi semnificative perturbări ale ritmului operaţional.
Astfel, obiectivul principal al proiectantului armei devine
asigurarea unui maxim de energie electrică transmis
echipamentelor ţintei pentru a maximiza efectele distructive.
Din perspectiva efectelor distructive produse ţintei
bombele sunt tipul de muniţie preferată echipării ca armă
electromagnetică deoarece asigură un volum mare pentru
dispunerea componentelor interne şi pot utiliza energia internă a
aeronavei ca sursă primară de energie (de iniţiere) înaintea
lansării. Rachetele echipate cu focos electromagnetic trebuie să
aibă montate la bord toate facilităţile necesare alimentării cu
energie electrică, focosul fiind împărţit în compartimente:
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generator de flux şi componenta generator microunde pe de o
parte şi sursele de energie pe de altă parte.
Densitatea de energie (J/kg) a sursei de alimentare este o
constrângere critică pentru realizarea performanţelor de către
bomba electromagnetică.
Considerând utilizarea aceleiaşi tehnologii şi putere de
ieşire proporţională cu raportul volum/greutate al focosului, putem
concluziona că în focosul rachetelor pot fi dispuse componentele
unui generator de flux şi o instalaţie de microunde, ceea ce
reprezintă 60% din performanţele realizate în cazul bombelor.
Geometria axială a vircatorului şi generatorul de flux
elicoidal reprezintă opţiunile preferate de realizare a focoaselor şi
bombelor electromagnetice. Aşa cum este prezentat şi în figura 7,
o bombă cu 2 trepte având ca sursă de iniţiere un banc de
condensatori, sursa de înaltă tensiune este utilizată iniţial pentru
conversia energiei de 400Hz oferită de aeronavă pentru încărcarea
condensatorilor, după lansare alimentarea cu energie se realizează
de la o baterie internă pentru a fi menţinută încărcarea bateriei de
condensatori. Pentru conservarea proprietăţilor balistice ale
bombei Mk.84 este utilizat material de balast iar statorul
generatorului joacă şi rol de antenă în vreme ce un întrerupător
exploziv deconectează generatorul de flux.

Fig. 8 Comparaţie între tipurile de muniţii ce pot fi echipate cu
componente electromagnetice
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3.4 Aspecte
electromagnetice
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Fig. 9 Fazele procesului de targeting

Din punct de vedere decizional există o gamă variată de
opţiuni pentru realizarea detecţiei, identificării şi localizării
ţintelor ce vor fi atacate cu bombe electromagnetice.
O problemă ce trebuie adresată în faza de decizie este
nivelul distrugerilor electrice colaterale, problemă care ar putea
face obiectul unor tratate internaţionale, dar şi altitudinea de la
care se realizează lansarea şi iniţierea muniţiei pentru a realiza cel
mai bun nivel al distrugerilor împotriva facilităţilor i mijloacelor
inamicului şi nu în ultimul rând tipul de armă cu care se face
angajarea ţinând seama că unele ţinte pot fi angajate cu arme de
joase frecvenţă iar altele cu arme cu microunde.
Scopul etapei de detecţie este de a localiza şi identifica
pozitiv ţinte asupra cărora s-a decis atacul.
Bineînţeles, recunoaşterile dinaintea loviturilor sunt
executate la nivel strategic, operaţional sau tactic, în funcţie de
situaţia concretă.
Bombele electromagnetice sunt opţiuni profitabile în cazul
operaţiilor tip Electronic Combat (luptă electronică), lovituri
strategice (Strategic Strike), ofensivă antiaeriană (Offensive
Counter Air - OCA) şi sprijin al luptei (Combat Air Support). În
fiecare din aceste operaţii, ţintele specifice cu semnăturile
specifice vor trebui detectate şi identificate.
În cazul operaţiilor de luptă electronică obiectivul atacului
cu bombă electromagnetică este neutralizarea mijloacelor de
sprijin ale adversarului cum sunt echipamentele C3, avertizare
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timpurie strategică, radare, sisteme de conducere a focului ale
sistemelor artileristice şi de rachete.
În cazul operaţiilor ce implică lovituri strategice implică
neutralizarea infrastructurii de procesare a informaţiilor
adversarului.
În operaţiile antiaeriene şi sprijin al luptei este de a uza şi
degrada mijloacele de sprijin ale adversarului.
Ţintele fixe, navele maritime şi forţele militare dislocate
pot fi descoperite prin mijloace fotografice, satelitare, radar sau
electronice, cele din urmă fiind de o importanţă particulară ele
emiţând în spectrul electromagnetic şi putând fi identificate
pozitiv. Din perspectiva recunoaşterii electronice aceste emisii
sunt unice în raport cu sursa mai ales în cazul calculatoarelor şi
reţelelor care dezvoltă un tipar repetitiv al comportamentului
electronic.

Fig. 10 Amprenta ”letală” a bombei electromagnetice în raport
cu altitudinea

În ceea ce priveşte lansarea bombelor electromagnetice de
către o aeronavă, aceasta va trebui să penetreze antiaeriana
adversarului pentru a se poziţiona la o distanţă şi altitudine
corespunzătoare lansării.
O problemă semnificativă a lansării bombelor neghidate
este acurateţea, aspect care poate constitui un impediment în ceea
ce priveşte eficacitatea bombei electromagnetice. Ghidarea prin
GPS sau alte mijloace este o măsură menită a îmbunătăţi
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eficacitatea bombelor electromagnetice, astfel de arme sunt
complet autonome, operabile în orice condiţii meteo, bombele au
un algoritm de ghidare inteligent care permit angajarea ţintei după
o traiectorie preprogramată.
În ceea ce priveşte integrarea armă-platformă purtătoare
(bombă-aeronavă), compania Northrop GAM a dezvoltat proiectul
GPS Aided Bomb care la un cost cuprins între 20.000 – 40.000 $
per lovitură, oferă acurateţe şi largă disponibilitate, opţiune care
poate deveni o variantă de armare a aeronavelor tactice şi
strategice.
British Aerospace Australia a dezvoltat şi ea programul
Agile Gliding Weapon care propune lansarea bombei de la
altitudini mari şi ”glisarea” acesteia circa 140 km, mai scumpă
decât arma propusă de Northrop, are avantajul că permite
aeronavelor convenţionale să angajeze ţinte din afara zonei de
acţiune a rachetelor antiaeriene cu o înaltă acurateţe.
Evaluarea distrugerilor provocate în urma loviturilor
executate cu bombe electromagnetice constituie cel mai important
aspect al utilizării operaţionale al acestor arme şi al dezvoltării
acestor arme.
Faţă de armele convenţionale unde determinarea
producerii unei avarieri sau distrugeri totale a ţintei este uşoară, în
cazul bombei electromagnetice această evaluare este dificilă.
Ţintele care emit, cum sunt radarele sau echipamentele de
comunicaţii pot continua să funcţioneze chiar dacă subsistemele
lor au fost avariate electric sau distruse.
Un alt impediment în calea evaluării poate fi simpla
decuplare a unui echipament în timpul unui atac, aspect care face
imposibilă evaluarea dacă atacul a avut succes sau nu. Similar
dacă echipamentul vizat ar fi scanat cu un mijloc ESM (Electronic
Support Measure), iar emisia acestuia încetează chiar în timpul
iniţierii armei, este de asemenea greu de evaluat dacă
echipamentul vizat a fost distrus electric sau a survenit un defect
întâmplător.
Ţintele strategice cum sunt centralele telefonice, sateliţi de
comunicaţii, clădiri guvernamentale, etc. generează continuu
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emisii electromagnetice iar dacă sunt atacate cu succes vor înceta
să emită.
Pentru o ţintă care nu emite sau este ascunsă, determinarea
efectelor atacului este şi mai dificilă, presupunând observarea
acţiunilor adversarului pentru a determina dacă facilitatea mai este
sau nu operaţională.
3.5 Protecţia împotriva bombei electromagnetice
Fără îndoială, cea mai bună protecţie împotriva bombei
electromagnetice o constituie distrugerea platformei purtătoare,
opţiune care nu este totdeauna disponibilă, de aceea
echipamentele susceptibile atacului cu bombă electromagnetică
vor fi ecranate corespunzător.

Fig. 11 Model de ecranare a unei săli cu computere

Cea mai eficace metodă de ecranare este dispunerea
echipamentului într-o cavitate conductivă electric (cuşcă Faraday),
ceea ce previne accesul câmpului electromagnetic la echipamentul
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protejat. Această opţiune are şi puncte slabe – este necesară
comunicarea cu exteriorul ceea ce face echipamentul vulnerabil,
dacă fibra optică rezolvă în parte problema, alimentarea cu
energie rămâne o vulnerabilitate.
Acolo unde un canal conductiv trebuie să intre în incinta
ecranată vor fi folosite dispozitive de contracarare a câmpurilor
tranzitorii însă trebuie realizate măsurători în vederea determinării
eficienţei acestor dispozitive în faţa unui atac electromagnetic,
ştiut fiind faptul că măsurile de ecranare destinate contracarării
efectelor impulsului electromagnetic din cazul exploziei nucleare
nu funcţionează corespunzător pentru contracararea armelor
electromagnetice.
Este semnificativă protecţia la nivel de sistem, avarierea
electromagnetică a unei componente poate afecta funcţionarea
întregului sistem.
Ecranarea este o măsură ce trebuie avută în vedere încă din
faza de proiect, deşi implică o creştere a costului final, deoarece
ecranarea unui echipament existent este extrem de dificilă tehnic
şi implică eforturi financiare mari.
Pe lângă ecranarea împotriva atacului, pot fi luate măsuri
de camuflare a tehnicii dar şi de îngreunare a detecţiei emisiei
echipamentelor (suprimarea emisiilor neintenţionate) sau de
asigurare a redundanţei funcţionale, exemplu: utilizarea unor
noduri de reţea redundante sau topologii adecvate astfel încât în
cazul afectării unuia sau mai multor noduri sau porţiuni de reţea,
în ansamblu reţeaua să poată fi utilizată.
3.6 Limitări în utilizarea bombei electromagnetice
Limitările în ceea ce priveşte utilizarea armelor
electromagnetice sunt determinate de implementarea armelor şi
mijloacele de lansare (livrare). Implementarea armelor –
intensitatea câmpului electromagnetic care poate fi realizată la o
rază dată şi distribuţia spectrală, mijloacele de lansare – acurateţea
cu care arma poate fi poziţionată relativ faţă de ţintă, ambele
reprezintă
constrângeri
faţă
de
eficacitatea
bombei
electromagnetice.
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Echipamentele termoionice (tuburile vidate) sunt
substanţial mai reziliente la efectele armei electromagnetice faţă
de tehnologia bazată pe semiconductoare, astfel o armă optimizată
pentru o astfel de tehnologie poate produce daune minore tehnicii
învechite pe tuburi.
Limitările ce ţin de evaluarea efectului la ţintă au fost
prezentate la punctul anterior.
Mijloacele de lansare limitează eficacitatea bombei
electromagnetice prin limitarea dimensiunilor armei şi acurateţea
lansării, erorile de lansare de ordinul razei eficace a armei la o
altitudine dată vor diminua semnificativ eficacitatea, situaţie mai
pregnantă în cazul bombelor neghidate.
Acurateţea lansării are implicaţii şi în ceea ce priveşte
distrugerile electrice colaterale, o armă lansată imprecis care
produce avarii electrice colaterale este inutilizabilă.
Concluzii
Bomba electromagnetică este o armă care poate fi utilizată
împotriva unei game largi de ţinte de la nivel strategic la tactic,
oferind precizie ridicată a atacului asupra echipamentelor şi
facilităţilor tactice ale adversarului.
Acest tip de armă este un veritabil multiplicator de forţă
cauzând avarii electrice severe mijloacelor adversarului, faţă de
armele convenţionale oferind o substanţială economie de forţe.
Bomba electromagnetică este neletală pentru forţa vie
utilizarea ei având implicaţii politice reduse extinzând gama
opţiunilor militare disponibile.
Articolul de faţă adduce în discuţie aspecte tehnice şi
operaţionale privind realizarea şi utilizarea în luptă a bombei
electromagnetice neavând repere istorice ale utilizării acestei arme
în luptă fiind dificil de propus un model doctrinar privind
utilizarea acesteia.
Militarii vor trebui să aibă în vedere atât opţiunile offensive
cât şi cele defensive oferite de acest tip de armă iar guvernele şi
dezvoltatorii de sisteme de armament vor trebui să aibă în vedere
atât dezvoltarea şi proliferarea armei electromagnetice cât şi
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măsurile de luat pentru protecţia mijloacelor de luptă, facilităţilor
tactice şi infrastructurii civile.
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TUNUL ELECTROMAGNETIC
Căpitan Valerian NOVAC
Abstract
As kinetic weapons reached a such level of development
which involve huge economical and human resources, weapons
designers count electromagnetic weapons as a solution which fit
better actual battlefild requirements.
It is important to state that at this stage of e-weapons
development researchers have to find answers for the constraits
and limitations posed by e-weapons, and specific electromagnetic
gun, design proces.
1. Generalităţi privind sistemele de armament
electromagnetic
Pentru a evidenţia utilitatea şi eficacitatea acestui tip de
armament voi prezenta un scurt exemplu cu argumente
operaţionale dar şi economice privind utilizarea armelor
electromagnetice comparativ cu armamentul clasic, kinetic.
Spre exemplu, în eventualitatea unui conflict SUA – altă
putere regională dotată cu rachete balistice de precizie cum ar fi
China a cărei Armată de Eliberare Naţională este capabilă să
lanseze salve multiple de rachete balistice în scopul anihilării
capabilităţilor defensive kinetice ale bazelor din Japonia sau
Guam, atacuri care ar fi de departe greu de contracarat atât din
punct de vedere al capabilităţilor defensive kinetice dar şi al
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costurilor la care s-ar ridica, numai pentru contracararea
(interceptarea) unei salve, la 3,3 milioane $ cu rachete Patriot
(PAC-3), 9 milioane $ cu rachete THAAD şi 10-15 milioane $ cu
rachete SM-3 în vreme ce costurile suportate de atacator ar
reprezenta 10-15% din costurile prezentate [5].
Pentru a face faţă unor ameninţări de acest gen, ar exista
opţiunea dislocării unor capabilităţi defensive kinetice
suplimentare cu costuri enorme, modificarea posturii forţelor sau
dezvoltarea unor noi concepte operaţionale menite să asigure
libertatea de acţiune prin executarea de acţiuni menite să
”orbească” adversarul care deşi ar rămâne capabil să lovească
ţinte fixe, cunoscute, ar fi incapabil să combată sau nimicească
ţinte mobile la distanţe mari şi nici să evalueze impactul propriilor
lovituri sau să confirme prezenţa forţelor ostile în aria sa de
interes.
Ţinând seama atât de aspectele operaţionale cât şi de cele
economice specialiştii militari îşi îndreaptă atenţia spre
armamentul electromagnetic.
La începutul Războiului Rece (1956) amiralul sovietic
Serghei Gorshkov afirma: ”următorul război va fi câştigat de acea
parte care va exploata mai bine spectrul electromagnetic” [2],
cuvinte care prevesteau dezvoltările ce aveau să urmeze în
domeniul războiului electronic, dezvoltări care pot pune probleme
serioase în ceea ce priveşte controlul spectrului electromagnetic
având în vedere actorii care activează în acest mediu atât civili cu
scopuri comerciale sau ştiinţifice cât şi militari sau, mai grav,
entităţi non-statale teroriste.
Putem afirma că o armă electromagnetică este un
echipament apt să genereze un câmp electromagnetic de o
asemenea intensitate astfel încât să producă pierderea parţială sau
totală a funcţiunilor sistemului ţintă. Desigur, prin pierdere
parţială a funcţiunilor înţeleg şi scoaterea temporară din funcţiune
a unui echipament. [7]
Definiţia dată armei electromagnetice mai sus nu este total
aplicabilă tunului electromagnetic despre care putem spune că
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modul de azvârlire al proiectilului din ”ţeavă” este
electromagnetic în timp ce lovirea ţintei se realizează kinetic.
1.1 Avantajele şi dezavantajele utilizării armamentului
electromagnetic
Având în vedere eterogenitatea sistemelor de armament
electromagnetic sunt expune mai jos acele avantaje şi dezavantaje
care caracterizează majoritatea acestor categorii de arme.
1.1.1 Avantaje
- pot iniţia atacuri cu viteze comparabile cu viteza luminii
- înaintea activării submuniţiilor de apărare prin saturaţie ale
rachetelor balistice;
- capabile să reachiziţioneze rapid ţinte în cazul
interacţiunii cu sisteme multiple;
- posibilitatea neutralizării sau distrugerii ţintelor (sateliţi,
rachete balistice, aeronave) la distanţe mari;
- apte să urmărească un număr mare de ţinte;
- dificil de detectat de sistemele de senzori ale
adversarului;
- pot fi utilizate pentru evitarea detecţiei şi urmăririi
platformei suport;
- neutralizarea senzorilor adversarului prin distrugerea
componentelor electronice ale acestora;
- ”orbirea” echipamentelor de dirijare de la bordul
rachetelor lansate de adversar;
- apte să protejeze platforma purtătoare de rachetele
lansate de adversar prin crearea unui scut protector în jurul
acesteia şi distrugerea rachetelor;
- probabilitate de lovire superioară sistemelor
convenţionale;
- timp de angajare – instantaneu;
- zonă de acţiune/lovire extinsă comparativ cu sistemele
convenţionale;
- precizie ridicată;
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- timpul scurt de tranzit al fasciculului elimină influenţa
gravitaţiei şi vântului;
- posibilitatea ajustării puterii fasciculului pentru mărirea
zonei active;
- cost redus per ”tragere” faţă de armamentul clasic cu
proiectil sau rachetă;
- ”muniţie” – teoretic – nelimitată (mai puţin tunul
electromagnetic);
- flexibilitate – sisteme modulare;
- suportul logistic necesar este redus;
- versatilitate – pot fi amplasate şi adaptate uşor pe
diferite tipuri de vehicule: nave maritime, aeronave, vehicule
terestre, muniţii, etc.;
1.1.2 Dezavantaje
- limitări datorate propagării atmosferice – rigiditate
dielectrică, difracţie şi atenuare atmosferică mai ales în condiţii de
fum, ceaţă sau praf;
- absorbţie atmosferică (sau de către suprafaţa ţintei) a
fasciculului de radiaţie;
- ”împrăştierea” – ”înflorirea” fasciculului;
- nu se pot realiza ”trageri” indirecte, pentru aceasta
trebuie utilizaţi reflectori dispuşi pe platforme aeriene sau spaţiale
(mai puţin tunul electromagnetic);
- eficienţă redusă în cazul ţintelor de dimensiuni mari:
buncăre, clădiri sau alte structuri (în cazul vehiculelor de
dimensiuni mari, pot fi produse avarii prin distrugerea unor
componente esenţiale);
- riscuri legate de posibilitatea afectării simţului vizual de
către fasciculul energetic din zona ţintei care nu este absorbit în
totalitate de ţintă şi este parţial dispersat – fapt care limitează
proliferarea acestor echipamente datorită opoziţiei unor state sau
organizaţii internaţionale;
- evacuarea de substanţe toxice pe timpul funcţionării
(laserii chimici);
- dificultăţi în realizarea unor componente: surse de
energie, ghiduri de undă, etc.
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2. Tunul electromagnetic – stadiul actual al dezvoltării
conceptului
În anul 1922, omul de ştiinţă francez Louis Octave obţinea
brevetul pentru ceea ce se numea ”Aparat electric pentru propulsia
proiectilelor”, patent care nu a putut fi pus în practică datorită
limitărilor tehnologice de la acea vreme. [4]
Încă din anii celei de-a doua conflagraţii mondiale
germanii se gândeau la o armă electomagnetică împotriva aviaţiei,
însă abia în 1950, Mark Oliphant punea la punct o sursă de
energie de 500 MJ probând astfel faptul că arma electromagnetică
nu este doar un vis.
Astăzi, cercetări avansate în domeniu au dus la obţinerea
unor performaţe net superioare armamentului antiaerian
convenţional: energia proiectilului la gura ţevii - 60…. 300 MJ,
viteza la gura ţevii – 2,5…6km/s, la viteza iniţială de 2,5km/s
proiectilul atinge o ţintă aflată la 460km distanţă cu viteza de
1,65km/s. [5]
Unii autori prezintă 4 variante constructive de tun
electromagnetic:
- cu şine;
- cu bobine;
- liniar;
- hibrid.
Sistemul liniar constă în utilizarea unor înfăşurări
solenoidale (stator) care sunt alimentate de la surse de curent
multifazice şi creează în interiorul ţevii un câmp electromagnetic
(maşina asincronă) capabil să deplaseze proiectilul prin ţeavă.
Pentru creşterea eficienţei, ţeava este împărţită în secţiuni, fiecare
secţiune fiind caracterizată de o creştere a frecvenţei curentului de
alimentare.
Sistemul hibrid presupune utilizarea unor elemente
specifice atât tunului cu şine cât şi celui cu bobine, proiectarea şi
realizarea unei astfel de arme este însă anevoioasă, de reţinut este
faptul că faţă de tunul cu şine care necesită curenţi mari pentru
funcţionare sau tunul cu bobine care are un cost ridicat al
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construcţiei, tunul hibrid operează la valori mai mici ale
curentului obţinând rezultate similare celorlalte 2 categorii. [9]
În cele ce urmează voi prezenta cele 2 versiuni care au
prins contur în cercetările specialiştilor: tunul electromagnetic cu
şine (rail gun) şi cel cu bobine (coil gun), celelalte versiuni
prezentate fiind derivaţii ale acestora.
2.1 Tunul electromagnetic cu şine (RAILGUN)

Fig. 1 Principiul de funcţionare al RAILGUN

Aşa cum intuim şi din denumire, RAILGUN vine de la
construcţia sistemului cu 2 conductoare electrice, care au şi rol de
ghidare, fixate rigid la distanţă constantă unul de celălalt. Circuitul
electric format din cele 2 şine se închide printr-un conductor
mobil care se deplasează în lungul şinelor şi poate fi chiar
proiectilul sau un sabot care împinge proiectilul. Conductorul
poate fi realizat din material conductor solid sau plasmă obţinută
prin încălzirea unui conductor subţire de metal la trecerea
curentului electric, dar în acest din urmă caz, sunt necesare şi o
serie de măsuri pentru prevenirea topirii proiectilului.
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Sistemul de rigidizare al şinelor formează un cilindru cu
diametrul interior egal cu diametrul proiectilului.
Funcţionarea RAILGUN presupune alimentarea cu un
curent de intensitate foarte mare pentru un interval de timp foarte
scurt. Acest impuls poate fi asigurat prin utilizarea unor baterii cu
acid dar ar fi necesare un număr mare de astfel de baterii.
Utilizarea unor condensatoare pentru stocarea energiei ar rezolva
necesităţile energetice pentru tragerea unui singur proiectil iar
utilizarea de baterii de condensatoare ar necesita un volum mare
ocupat şi timp mare de încărcare. Pare viabilă soluţia utilizării
generatoarelor de impulsuri de curent alternativ, ipoteză aflată
încă în studiu iar pentru implementarea sa este necesar un
convertor de curent alternativ-continuu.
Pentru determinarea forţei care acţionează asupra
proiectilului plecăm de la ecuaţia forţei Lorentz:
)
(1)
[N] – forţa care acţionează asupra sarcinii q;
[V/m] - intensitatea câmpului electric;

Fig. 2. Schema circuitului electric
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[m/s] - viteza particulei;
[T] – inducţia magnetică;
q [C] – sarcina electrică;
În situaţia dată q reprezintă curentul electric din sabotul
(sau proiectil) ce face legătura dintre cele două şine.
Forţa necesara pentru accelerarea sabotului este dată de al
doilea termen al ecuaţiei (1).
Din q[C]·v[m/s]= i[C/s]·l[m], avem:
(2)
În figura 1 sabotul sau proiectilul, este dispus între şine.
Pentru o intensitate a curentului i dată, forţa care acţionează
asupra sabotului variază cu lungimea sa, iar câmpul magnetic
variază cu dimensiunea şinelor.
Forţa exercitată asupra proiectilului exprimată în funcţie de
curentul i, distanţa d dintre şine şi raza şinelor conductoare r este
dată de:
(3)
unde:
μ [H/m] – permeabilitatea magnetică;
i [A] – intensitatea curentului;
d [m] – distanţa dintre şine la care se calculează forţa;
r [m] – raza conductoarelor;
ρ [m] – distanţa de la şină la care se măsoară forţa;
Ecuaţia permite calculul curentului necesar producerii
forţei F dar are unele limitări datorate unor aproximări:
- şinele sunt rotunde cu raza r, distanţa d dintre şine, la
care se calculează forta, este foarte mare în comparaţie cu
dimensiunea şinelor;
- forţa are cea mai mare valoare în vecinătatea şinelor şi
cea mai mică valoare la mijlocul distanţei dintre cele două şine;
- între cele două şine câmpul magnetic este constant şinele sunt mult mai lungi decât distanţa dintre ele, proiectilul este
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foarte subţire iar curentul electric are o densitate uniformă în
interiorul conductoarelor.
Forţa poate fi mărită dacă se utilizează materiale cu
permeabilitatea magnetică μ ridicată, distanţa d dintre şine este
maximizată iar raza şinelor r este minimă.
Pentru calculul inducţiei magnetice B se utilizează relaţia
(3), şi avem:

(4)

Cu ajutorul relaţiilor (3) şi (4) putem determina, estimativ,
curentul i şi inducţia magnetică B necesare tragerii unui proiectil.
Pentru alegerea sursei de alimentare a tunului trebuie să
avem în vederea tensiunea contra-electromotoare.
E=-B×v×w
(5)
unde:
E [V] - tensiunea contra-electromotoare generată de
proiectil;
B [T] – inducţia magnetică medie în suprafaţa din spatele
proiectilului;
v [m/s] - viteza proiectilului;
w [m] – lăţimea proiectilului.
Valoarea tensiunii contra-electromotoare, obţinută pe baza
valorii inducţiei magnetice
B, calculate cu relaţia (4) precum şi a vitezei ce trebuie
atinsă de către proiectilul de dimensiune stabilită, permite alegerea
sursei de tensiune care să permită accelerarea proiectilului la
viteza dorită. [6]
Pentru utilizarea acetui echipament este necesară o
cantitate mare de energie electrică, de ordinul zecilor de GW,
cantitate de energie care poate fi asigurată doar de navele mari de
luptă.
2.2 Tunul electromagnetic cu bobine (COILGUN)
Deşi nu beneficiază de aceeaşi atenţie ca versiunea cu şine
această versiune prezintă unele avantaje:
- nu există contact între proiectil şi ţeavă;
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- forţele de accelerare acţionează pe toata lungimea
proiectilului;
- pentru o valoare dată a intensităţii curentului forţa
obţinută este de 100 de ori mai mare;
- eficienţa sistemului este de peste 50%;
- permite o construcţie modulară;
- poate fi integrat într-un sistem automat.
Echipamentul constă dintr-o bobină alimentată cu un
impuls de curent de intensitate foarte mare, de ordinul miilor sau
zecilor de mii de amperi şi un proiectil.
La ora actuală se cunosc trei variante de dezvoltare ale
sistemului:
- cu reluctanţă;
- cu iducţie electromagnetică;
- cu perii de alimentare a proiectilului.
Toate sistemele prezentate pot fi realizate cu una sau
multiple trepte de accelerare însă pe măsură ce adăugăm noi
bobine creşte complexitatea dispozitivului ce comandă
alimentarea acestor bobine dar implică şi un sistem de
sincronizare proiectil – alimentare bobine aspecte ce fac sistemul
coilgun mai puţin atractiv comparativ cu railgun. [8]
2.2.1 Sistem coilgun cu reluctanţă
O bobină cu lungimea mult mai mare decât raza secţiunii
transversale, produce atunci când este alimentată cu un curent
continuu, un câmp magnetic bipolar cu originea în mijlocul
bobinei, deci un material feromagnetic plasat la una din
extremităţi va fi atras către interiorul bobinei.
Dacă la alte dispozitive electromagnetice cu bobine,
miezul feromagnetic are o cursă bine definită, în cazul tunului,
miezul feromagnetic se mişcă liber în interiorul bobinei.
Pentru accelerarea miezului feromagnetic, bobina trebuie
alimentată cu un impuls de curent de foarte mare intensitate astfel
încât impulsul să aibă durata egală cu timpul în care miezul
parcurge jumătate din lungimea bobinei, deoarece în momentul în
care miezul feromagnetic trece de mijlocul bobinei, alimentarea
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trebuie întreruptă, pentru a nu-i frâna mişcarea, acesta
continuându-şi miscarea datorită impulsului primit.

Fig. 3. Principiul de funcţionare al tunului coilgun cu reluctanţă.

Ca şi în cazul railgun este necesar un dispozitiv care să
producă un impuls de curent de intensitate foarte mare pentru o
durată scurtă, de ordinul milisecundelor pentru care sunt utilizate
aceleaşi solutii cum ar fi condensatoarele sau generatoarele
rotative de impulsuri de curent alternativ. Fiindcă durata
impulsului trebuie sa fie foarte precis determinată pentru a nu
frâna miezul după ce acesta depăşeşte mijlocul bobinei este
necesară existenţa unui dispozitiv care întrerupe alimentarea
bobinei.
În figura 4 este prezentat graficul de variaţie a forţei ce
acţionează asupra proiectilului feromagnetic în funcţie de poziţia
acestuia în interiorul bobinei. Cu zero este marcat mijlocul
bobinei. Observăm că în prima jumatate a bobinei proiectilul este
atras iar imediat după mijlocul bobinei forţa este zero, după care
forţa de accelerare îşi schimbă sensul şi devine forţă de frânare.
De aceea se impune întreruperea alimentării bobinei chiar înainte
ca proiectilul să ajungă în mijlocul bobinei.
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Fig. 4. Variaţia forţei ce acţionează asupra proiectilului în
interiorul unei bobine de lungime 50mm

Acest sistem se mai numeşte cu reluctanţă fiincă tinde să
minimizeze reluctanţa circuitului magnetic închis de liniile de
câmp. Pentru că reluctanţa proiectilului feromagnetic este mult
mai mică decât reluctanţa aerului, acesta va fi atras în centrul
bobinei. Acest tip de accelerator este cel mai uşor de construit dar
are o eficienţă scăzută deoarece proiectilul este accelerat doar pe
jumătate din lungimea bobinei.
2.2.2 Sistem coilgun cu inducţie electromagnetică
Constructiv acest sistem este asemănător sistemului cu
reluctanţă, deosebirea dintre ele fiind dată de construcţia
proiectilului şi de modul de alimentare a bobinei.
Proiectilul este realizat din material conductor precum
cuprul sau aluminiul şi poate lua forma unei bobine în scurtcircuit cu o singură spiră (inel sau cilindru), mai multe spire sau
chiar sub forma de bară. Pentru a obţine curenti induşi în proiectil
este necesar ca statorul să fie alimentat cu un curent alternativ.
Acest curent poate fi obţinut fie prin descărcarea unui condensator
pe bobina statorului (circuit RLC serie), fie printr-un impuls de
curent (ca în cazul prezentat anterior) sau alimentarea cu un curent
alternativ monofazat sau trifazat.
Eficienţa în operare în cazul acestui sistem este de peste
50%.
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Sistemele coilgun cu inducţie electromagnetică sunt de
două tipuri: sisteme sincrone şi asincrone. În funcţionarea lor
ambele sisteme se bazează pe legea inducţiei electromagnetice şi
pe forţa Lorentz.

Fig.11 Sistem coilgun cu inducţie electromagnetică

Pentru două bobine coaxiale, variaţia fluxului magnetic
este produsă de variaţia curentului ce alimentează bobina
statorului fapt care determină apariţia unui curent indus în bobina
scurtcircuitată a proiectilului.
Forţa care acţionează asupra proiectilului determinând
mişcarea acestuia este forţa Lorentz.
În cazul sistemelor cu inducţie electromagnetică bobinele
de accelerare sunt alimentate în momentul în care proiectilul se
află în interiorul lor, de aici şi denumirea de sincron sau în alte
lucrări alimentate în impuls.
Un astfel de tun a fost construit de Sandia National
Laboratories, reuşind să accelereze în condiţii de laborator,
proiectile cu greutatea cuprinsă între 200 şi 400 grame până la
viteza de 1km/s.
Constructiv acest tun este alcătuit din mai multe bobine
dispuse una în prelungirea celeilalte astfel încât interiorul lor să
formeze un tub în interiorul căruia este accelerat proiectilul.
Alimentând secvenţial fiecare bobină în momentul în care
proiectilul trece prin interiorul ei, se obţine o undă călătoare de
energie magnetică ce se deplasează cu viteza proiectilului
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Forţa de accelerare a proiectilului depinde de componenta
radială a inducţiei magnetice din interiorul bobinelor şi de
curentul turbionar indus în proiectil. Un astfel de sistem necesită
un dispozitiv care să determine foarte precis poziţia proiectilului
în interiorul tubului de accelerare astfel încât să poată comanda
eficient alimentarea bobinelor pentru obţinerea unei accelerări
continue a proiectilului.
Sistemele cu inducţie electromagnetică asincrone au
bobinele de accelerare alimentate cu tensiune alternativă trifazată
deci şi bobinele sunt realizate pentru un sistem trifazat care
creează un câmp magnetic variabil în fiecare bobină a statorului,
rezultând prin însumare un câmp magnetic în mişcare în lungul
axei longitudinale a bobinelor, cu viteza proporţională cu
frecvenţa şi amplitudinea maximă a tensiunii de alimentare.
Acest câmp magnetic interacţionează cu proiectilul
generând un curent turbionar în acesta care împreună cu
componenta radială a câmpului magnetic determină apariţia unei
forţe ce accelerează proiectilul. Curentul indus apare datorită
diferenţei dintre viteza de deplasare a câmpului magnetic şi viteza
proiectilului similar maşinilor electrice asincrone de unde şi
denumirea de asincron.
2.2.3 Sistem ce utilizează perii de alimentare a
proiectilului

Fig. 12 Sistem coilgun cu perii de alimentare a proiectilului
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Acest sistem funcţionează după acelaşi principiu ca şi în
cazul sistemului cu inducţie electromagnetică, cu deosebirea că în
acest caz curentul din bobina proiectilului este transmis prin perii
colectoare astfel încât sensul acestuia să fie diferit de sensul
curentului ce alimentează bobina statorică. În acest caz sistemul se
bazează doar pe acţiunea fortei Laplace. Sistemul prezintă
avantajul că, proiectilul este atras şi împins în acelaşi timp de
către bobina statorică. Dezavantajul major al acestui sistem, ca şi
în cazul sistemului railgun, este dat de contactul dintre proiectil şi
periile de alimentare, contact care la viteze foarte mari generează
frecări ce duc la distrugerea acestora. [3]
Concluzii
Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus este uşor de
observat că aceste arme sunt destul de dificil de proiectat şi
realizat existând constrângeri de natură tehnică (resurse energetice
considerabile, integrarea cu platforma purtătoare) dar şi
economice, costurile realizării unei astfel de arme nefiind de
neglijat.
Platforma purtătoare a unei astfel de arme va fi cu siuranţă
o navă maritmă aceasta dispunând de spaţii generoase pentru
instalarea susbsistemelor armei dar şi de resursele energetice.
Inginerilor care lucrează la dezvoltareaunei astfel de
aplicaţi le rămân de rezolvat probleme cum ar fi: obţinerea unei
cantităţi de energie mari într-un timp scurt, frânarea proiectilului
în ţeavă, materialele utilizate şi soluţiile constructiv de adoptat
fiind doar cele mai semnificative probleme de rezolvat.
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INFLUENŢA TRANSFORMĂRII
STRUCTURILOR DE RACHETE ŞI
ARTILERIE ANTIAERIANĂ, ÎN CONTEXTUL
MEDIULUI OPERAŢIONAL
CONTEMPORAN,
DIN PERSPECTIVA RESURSELOR DE
APĂRARE
Locotenent-colonel Vasile CHINDRIŞ*
Abstract
Transforming missile and anti-aircraft artillery, in the
army, in the contemporary operational environment context
involves analyzing the future structure of air defense from the user
perspective airspace, the identification of possible implications at
national and international level and finding solutions to counter
threats of aerial type from this perspective with implications for
equipping and training of the headquarters and forces.
Keywords: operational environment; future; trends;
resources; transformation; missile and anti-aircraft artillery
Transformarea structurilor de rachete şi artilerie
antiaeriană, din forţele terestre, în contextul mediului operaţional
contemporan presupune analizarea viitoarelor structuri de
apărare antiaeriană din perspectiva utilizatorului de spaţiu
aerian, identificarea posibilelor implicaţii la nivel naţional şi
internaţional şi găsirea soluţiilor de contracarare a ameninţărilor
de tip aerian din această perspectivă cu implicaţii asupra
înzestrării şi a procesului de instruire a comandamentelor şi
forţelor.
Cuvinte cheie: mediu operaţional; viitor; tendinţe;
resurse; transformare; rachete si artilerie antiaeriană.
*

Divizia 4 Infanterie „GEMINA“
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La această dată asistăm la o revoluţie, fără precedent, în
diverse domenii, din punct de vedere structural dar în special din
punct de vedere tehnologic. Această revoluţie nu doar că a atins
performanţe incredibile în domeniul civil, dar putem vorbi, în mod
obligatoriu, şi de o revoluţie în domeniul militar. Tendinţele
evolutive ale diferitelor tehnologii vor avea impact şi asupra
desfăşurării unui eventual conflict.
Structurile de apărare antiaeriană, fie ele de artilerie
antiaeriană sau de rachete antiaeriene, trebuie să se ralieze acestui
trend evolutiv, în special, în condiţiile în care se remarcă o
creştere a importaţei dimensiunii verticale a câmpului de luptă,
datorată evoluţiei platformelor aeriene de atac. Din acest punct de
vedere putem vorbi de binomul aviaţie-apărare antiaeriană adică
pe măsură ce evoluează sistemele de atac aerian la sol trebuie ca şi
sistemele de apărare antiaeriană să se adapteze la aceste tendinţe
deci să se perfecţioneze. În prezent, aceste structuri se află şi sub
alte presiuni cum ar fi expirarea resursei, lipsa banilor pentru
investiţii în apărare, etc. Aceste riscuri şi ameninţări prezintă o
mare diversitate ca mod de manifestare, obiective propuse, efecte
generate şi caracteristici. În afară de aceste presiuni, în ultima
perioadă, au luat amploare tipurile de ameninţări neconvenţionale,
asimetrice, hibride sau cele cibernetice.
Riscurile şi ameninţările, în special cele hibride, se
formează şi apar cu repeziciune, fructifică toate acele capabilităţi
convenţionale şi neconvenţionale într-o combinaţie adecvată
vulnerabilităţilor adversarului, vizând utilizarea acţiunilor
convenţionale deopotrivă cu cele neconvenţionale1.
Conceptul de război hibrid, conform literaturii de
specialitate occidentale este o noţiune care se referă la o arie
extinsă de acţiuni ostile, în care forţa militară reprezintă doar o
mică parte, şi care sunt executate în concertare, ca parte a unei
strategii flexibile, cu obiective pe termen lung2. Conflictul din
Bălăceanu, Ion, Martin, Iulian. Interacţiunea strategiilor în conflictele armate
moderne, Curs, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti,
2011, p. 56.
2
http://www.hotnews.ro/, accesat la data de 02.12.2016
1
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Ucraina scoate în evidenţă, poate cel mai clar, acest concept dar
poate şi o schimbare de strategie în domeniul militar. În acest
context rolul structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană poate
căpăta noi valenţe în lupta cu inamicul aerian.
Progresele in domeniul tehnologiei de aeronautică,
comunicaţii, calculatoare, sisteme informatice, sisteme de
supraveghere şi achiziţie ţintă generează mijloace îmbunătăţite de
comandă şi control. Integrarea acestor sisteme dă naştere unei
probleme de management a spaţiului aerian. Managementul
spaţiului aerian are ca obiectiv principal utilizarea la capacitate
maximă a spaţiului aerian printr-o repartizare activă şi, uneori,
chiar prin segregarea utilizării spaţiului aerian în funcţie de
necesităţile pe termen scurt ale diferitelor categorii de utilizatori.
În viitoarele sisteme, managementul spaţiului aerian va avea şi o
funcţie strategică asociată cu planificarea infrastructurii3.
Din punctul de vedere al utilizării spaţiului aerian,
transformarea structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană, este o
prioritate ce include toate activităţile de înzestrare şi dotare pentru
cele două niveluri, operativ şi tactic, având ca obiectiv atingerea
nivelului eficient de control şi în acelaşi timp de descurajare a
unui posibil agresor.
Abordarea transformării structurilor de rachete şi artilerie
antiaeriană, din forţele terestre, în contextul mediului operaţional
contemporan a crescut în importanţă ca urmare a globalizării, a
noilor tehnologii, a erei informaţiilor, în care ne aflăm. Astfel,
această formă de manifestare a conflictului o întâlnim în recentele
conflicte din Ucraina şi Siria. În aceste situaţii, cei care creează
ameninţările încearcă să domine atât fizic cât şi psihologic
adversarul în toate mediile operaţionale, inclusiv cel aerian, să
realizeze o combinaţie fără precedent a forţelor şi posibilităţilor
Reglementarea aeronautică civilo-militară română privind managementul
spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian
în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru
stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din
regiunea de informare a zborurilor Bucureşti RACMR MSA - UFSA din
23.10.2013, articolul 2.
3
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convenţionale şi neconvenţionale, precum şi a resurselor altor
structuri non-militare, acolo unde este posibil.
De-a lungul istoriei, conflictele, s-au desfăşurat pe cele
două axe ale componentei orizontale a spaţiului. Avansul
tehnologic a făcut ca începând cu primul război mondial
componenta verticală a spaţiului să fie din ce în ce mai prezentă în
desfăşurarea conflictului, având adesea un rol esenţial în ceea ce
priveşte deznodământul. Această componentă
a fost
conştientizată de toţi actorii implicaţi, care au intuit efectul
puternic pe care îl au acţiunile duse în mediul aerian asupra
ţintelor ameninţării. Conflictele de dată recentă au adus modificări
în strategia de ducere a unui război fie el clasic sau nu, în sensul
că orice conflict începe întotdeauna cu un atac aerian (lovitură
aeriană) cu o durată ce variază în funcţie de obiectivele propuse.
Supravegherea spaţiului aerian se află, primordial, în
sarcina Statului Major al Forţelor Aeriene care primeşte de la
autorităţile civile informaţii suplimentare radar si planificarea
zborurilor civile în vederea completării necesarului de date pentru
executarea identificării mijloacelor aeriene care utilizează spaţiul
aerian românesc. Acţiunea aeriană/antiaeriană împotriva celor
care folosesc spaţiul aerian, fără a avea permisiunea (neautorizat),
este în sarcina autorităţii militare. Pentru aceasta, Forţele Aeriene
în cooperare cu Forţele Terestre execută Serviciul de luptă Poliţie Aeriană cu centrele de operaţii, aviaţia de vânatoare
sistemele de rachete antiaeriene şi mijloacele de radiolocaţie şi
comunicaţii. La nivelul forţelor terestre se încearcă introducerea
Serviciul de luptă – Poliţie Aeriană la toate structurile de apărare
antiaeriană, până la acest moment S.L-P.A executându-se doar cu
un regiment de rachete şi artilerie antiaeriană.
Fizionomia structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană,
plecând de la ceea ce a reprezentat această categorie de forţe de-a
lungul a diferite perioade din istoria omenirii, efectele produse
asupra desfăşurării conflictelor, urmărind mai apoi evoluţia
transformărilor facilitată de avansul tehnologic şi de noile tehnici
şi tactici utilizate trebuie să fie configurată pentru a putea face faţă
ameninţărilor actuale şi viitoare. Pentru aceasta trebuie făcută o
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analiză a mediului operaţional contemporan din punctul de vedere
al structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană. Pasul următor îl
constituie analizarea istoriei armei începând cu momentul
înfiinţării, primul război mondial, perioada interbelică, al doilea
război mondial şi până în zilele noastre (“Cei ce nu-şi pot aminti
trecutul, sunt condamnaţi să-l repete” spunea marele
filozof George Santayana). Identificarea direcţiilor de acţiune în
planul managementului sistemului de apărare antiaeriană
constituie un alt obiectiv de urmărit. Aici trebuie să se pună accent
pe efectele ameninţărilor prezente în modul de desfăşurare a
conflictului precum şi pe implicaţiile din punct de vedere
procedural pe care aceste ameninţări le au asupra managementului
spaţiului aerian în situaţii de criză şi la război. Analiza trebuie să
se focuseze pe găsirea metodelor şi mijloacelor de anihilare sau de
diminuare a efectelor utilizării metodelor specifice ameninţărilor
aeriene asupra securităţii naţionale şi euro-atlantice din
perspectiva structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană.
Identificarea direcţiilor de acţiune în planul pregătirii operaţiei de
apărare antiaeriană şi antirachetă a comandamentelor şi forţelor, a
scenariilor care generează acest proces de pregătire dar şi a
necesităţii adaptării procedurilor de management şi de control al
spaţiului aerian constituie ultimul obiectiv.
În ultima perioadă, se observă o preocupare asupra
abordării acestor concepte atât la nivelul Statului Major General
cât şi la nivelul categoriilor de forţe, care mă îndreptăţesc să cred
că structurile de rachete şi artilerie antiaeriană din cadrul forţelor
terestre vor trece printr-un vast proces de transformare atât din
punct de vedere organizatoric dar mai ales din punct de vedere al
dotării. De asemenea, în ultima perioadă, se constată un consens al
tuturor factorilor politici pentru asigurarea unui buget minimal
ceea ce va genera un parcurs complex al procesului de
management al resurselor pentru apărare. În cele ce urmează voi
încerca să rezum cum transformarea structurilor de rachete şi
artilerie antiaeriană influenţează modul de gestionare a resurselor
pentru apărare.
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Deşi în concepţia actuală a „Strategiei naţionale de apărare
a ţării pentru perioada 2015 – 2019”, resursele apărării naţionale
nu sunt definite, aceste resurse le găsim în Legea nr.45 din 1 iulie
1994 „Legea apărării naţionale” şi ele sunt4:

umane;

materiale;

financiare;

de alta natură.
Resursa umană este cea mai importantă dintre resursele
sistemului de apărare dar este şi cea influenţată în gradul cel mai
ridicat de către creşterea gradului de tehnologizare a
echipamentelor de apărare antiaeriană. Beneficiar direct şi
utilizator nemijlocit al produsului numit sistem de apărare
antiaeriană, resursa umană depinde calitativ şi cantitativ de
rezultatele înzestrării structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană.
Din punct de vedere calitativ, apreciez că înzestrarea cu tehnică de
ultimă generaţie va duce la creşterea gradului de îndeplinire a
cerinţelor în domeniul apărării antiaeriene, în special privind
caracteristica verosimil. Acest deziderat se va răsfrânge în
creşterea calităţii educaţiei resursei umane, ceea ce-i va adăuga un
plus de valoare. Cantitativ, apreciez că rezultatele înzestrării, cu
această tehnică vor avea un impact benefic în estimarea puterii de
luptă necesare îndeplinirii diferitelor misiuni/obiective şi atingerii
stării finale prognozate. Întrucât cantitatea de resursă umană
alocată constituie unul din factorii cu pondere mare în
determinarea puterii de luptă a unei structuri, la acest moment dar,
în special, pentru viitor, se impune o creştere a cifrei de
şcolarizare pentru personalul ce va încadra structurile de rachete şi
artilerie.
Resursa materială este o altă categorie care influenţează
intens resursa pentru apărare. Raţionamentul pe care se bazează
această afirmaţie din punct de vedere al aspectului cantitativ este
similar cu cel din cazul resursei umane. Din punct de vedere
calitativ, resursa materială este strâns legată de cerinţele
4

Legea nr.45 din 1 iulie 1994 „Legea apărării naţionale”
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operaţionale ale elementelor de resort utilizate. Înzestrarea cu
tehnică competitivă în scopul îndeplinirii misiunii structurilor de
apărare antiaeriană are ca rezultat determinarea caracteristicilor
necesare şi suficiente ale resursei materiale pentru obţinerea
succesului.
Resursa financiară este influenţată de rezultatele derulării
programelor de înzestrare în măsura în care acestea oferă
comandanţilor o imagine realistă a dimensiunii şi modului de
alocare a bugetului necesar pentru susţinerea operaţiilor militare
în diferite medii stabilite ca probabile pe cele trei orizonturi de
planificare.
Resursa tehnologică este influenţată direct de generarea
setului de cerinţe operaţionale pentru planificarea şi desfăşurarea
operaţiei de apărare antiaeriană şi antirachetă. Consider că, prin
implementarea de noi proceduri de managemet al spaţiului aerian,
se poate aduce un aport consistent privind resursele tehnologice
sub forma generării unui progres în acest domeniu. Acest fenomen
va duce la crearea necesităţii de dezvoltare a unor proiecte şi
programe de cercetare şi investiţii în domeniul metodelor şi
tehnologiilor de achiziţie de date privind situaţia aeriană dar şi pe
linia procesării, diseminării şi utilizării acestora. Astfel se
generează efecte şi în planul informaţional. S-ar putea adăuga
necesitatea dezvoltării de metode şi procedee, susţinute
tehnologic, destinate securităţii fluxului informaţional specific
managementului spaţiului aerian. Un alt mecanism ce defineşte
modul în care creşterea eficienţei procesului de transformare a
structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană influenţează resursa
tehnologică este cel legat de faptul că setul de rezultate obţinute în
urma derulării lui într-un mediu specific impune cerinţe moderne
de ordin tehnologic. Acest mecanism duce, fără îndoială, la
progres în domeniul de resort discutat întrucât caracteristicile
mediului operaţional sunt într-o dinamică permanentă ceea ce
impune dezvoltarea unor tehnologii moderne şi adaptabile
acestora.
Resursa informaţională facilitează obţinerea rezultatului
maxim în utilizarea tuturor celorlalte tipuri de resurse. În măsura
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în care structura proiectată pentru mediul operaţional conţine
exercitarea unor ameninţări în mediul informaţional, apreciez că
rezultatele derulării acestuia asupra unui actor statal vor duce la
crearea unei imagini relevante privind efectul creat, de exemplu,
de către lipsa informaţiilor, prezenţa informaţiilor false sau
avarierea sistemului de procesare şi diseminare a informaţiilor în
cadrul operaţiilor militare. Consider că ameninţarea caracteristică
mediului informaţional este atât de puternică încât poate crea
singură un război iar aplicată concertat cu alte tipuri de
ameninţări, în alte medii, amplifică mult efectul acestora ducând
la efecte devastatoare.
În final, resursa de timp este influenţată în special de
automatizarea procesului de luare a deciziilor precum şi a modului
de transmitere şi implementare a acestora. Această automatizare
presupune cel puţin un software destinat reducerii timpului alocat
procesului de luare a deciziilor şi implicit al planificării. Consider
că resursele de apărare şi managementul acestora constituie
subiecte care trebuie să beneficieze de mare atenţie din partea
planificatorilor militari, pe de o parte dar şi de a beneficiarilor pe
de altă parte. În condiţiile mediului economic contemporan în care
resursele la dispoziţie se diminuează şi/sau sporesc în valoare,
planificarea şi utilizarea eficientă a acestora, alături de găsirea
unor soluţii alternative sau complementare, devine un proces a
cărui importanţă creşte continuu.
Din punct de vedere militar
tehnologia a schimbat gândirea tradiţională privind eficacitatea
unui sistem sau a unei structuri. Armatele moderne se străduiesc
să obţină superioritatea asupra inamicului prin mijloace calitative
adică prin implementarea tehnologiilor avansate. Trecerea de la
"mult" la metode moderne de creştere a eficienţei relative de luptă
este realizată prin integrarea unui număr de tehnologii în continuă
evoluţie. Evoluţiile în imagistică, teledetecţie, vizualizare pe timp
de noapte, senzori, muniţie inteligentă, tehnologie stealth şi mai
presus de toate comunicaţiile digitale şi reţelele de calculatoare
trebuie să ne convingă să adoptăm noi tehnici şi proceduri de
luptă.
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Dar, aşa cum spunea Van Creveld în cartea sa
"Technology and War", "Cele mai mari victorii care au fost
câştigate nu au depins de o simplă superioritate a tehnologiei, ci
mai degrabă de o reliefare a avantajelor unei părţi faţă cu
slăbiciunile celeilalte, astfel încât să se producă cel mai mare efect
de decalaj între cele două"5. Războiul din Vietnam a fost un astfel
de exemplu. Prin urmare, trebuie să se înţeleagă faptul că pe lângă
schimbările tehnologice trebuie să evolueze şi preceptele
doctrinare pentru a face faţă provocărilor războiului în secolul
următor. Cu toate că tehnologia face progrese mari, resursa umană
rămâne cea mai importantă. Tehnologia ne va ajuta în multe feluri
dar nu va rezolva toate problemele legate de război. Un proces de
luare a deciziei bun, resursă umană de calitate, unităţi bine
instruite şi organizate, dotare cu tehnică eficientă sunt absolut
necesare pentru a putea face faţă câmpului de luptă modern.
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ARME ELECTROMAGNETICE – SISTEMELE
DE LUPTĂ NELETALE ADS ŞI MEDUSA
Locotenent-colonel Ioan Adrian POPESCU*
Căpitan Sebastian ARTENA*

THE ELECTROMAGNETIC WEAPONS
p-COMBAT SYSTEMS ADS AND MEDUSA
Many of the technologies described by some
authors in science fiction books were made into reality and are
even used in military conflicts. These next-generation weapons
are precise, inexhaustible and hit the target with lightning speed.
These weapons have the advantage that power can be adjusted so
that victims are not killed, but scrapped for a while.
These weapons are using directed energy instead of
projectiles and a few years will be taken by the Americans on the
battlefield.
Both ADS and MEDUSA relies on microwave’s
pulses and offers some harmless solution for crowd control. Even
if the affects they produce are different (ADS – physical
discomfort, MEDUSA – psychical discomfort), they lead to the
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same outcome. It also should be noted that such technologies are
the ways for moving the weapons of the future.
These weapons are the spear head of the third
millennium’s fight, patented technologies of the two great powers
of the Cold War (U.S.A. and U.R.S.S.), which will change entirely
the appearance of the war.
Multe din tehnologiile descrise de unii autori în cărţi
science-fiction au fost realizate în realitate şi chiar sunt folosite în
conflictele armate. Aceste arme de ultimă generaţie sunt precise,
inepuizabile şi lovesc ţinta cu viteza luminii. Aceste arme au
avantajul că puterea lor poate fi reglată, astfel încât victimele, să
nu fie omorâte, ci doar scoase din uz pentru o vreme.
Aceste arme folosesc energie direcţională în loc de
proiectile, iar peste câţiva ani vor fi duse de americani pe câmpul
de luptă. În cazul acestor arme, ţinta nu are nici o şansă să scape,
odată ce a fost prinsă în colimator.
„Trăim într-un moment al istoriei în care schimbările sunt
atât de rapide încât începem să vedem prezentul când deja
dispare.”(R.D. Laing).
Războaiele viitorului, precizează experţii militari, vor ieşi
din paginile cărţilor science-fiction şi se vor transpune în realitate.
Noile arme ale viitorului sunt rezultatul schimbării paradigmei, a
filozofiei politice şi tehnologiei. Deşi laserele şi câmpurile
electromagnetice nu vor fi folosite încă pe teatrul de operaţiuni,
specialiştii în domeniu au identificat, deja, ce fel de arme doresc
să dezvolte în cadrul aşa-numitului Sistem de Luptă al Viitorului.
Unele dintre efectele armelor viitorului sunt iluziile optice şi de
orbire, la care lucrează foarte mulţi cercetători, în cele mai dotate
laboratoare de profil din lume. Scopul constă în dereglarea
simţurilor luptătorilor din tabăra opusă şi de a-l face pe inamic săşi iasă din minţi. Ceea ce părea, în urmă cu câţiva ani, pură
ficţiune va deveni cât de curând realitate, noile tipuri de arme vor
putea ieşi din laboratoare pentru a intra în poligoanele de testare
şi, implicit, în luptă.
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Armele electromagnetice (cu radiaţii) folosesc energie
electromagnetică dirijată, sub formă de radiaţii, care generează
energie mecanică, sub formă de căldură sau energie electrică
asupra unei ţinte pentru a-i cauza efecte diferite şi subtile. Armele
electromagnetice pot fi folosite împotriva oamenilor sau a
echipamentului electronic (ţinte de natură militară) în funcţie de
tehnologia folosită.
Atunci când armele cu energie electromagnetică
direcţionată sunt folosite asupra oamenilor, acestea pot avea efecte
dramatice: senzaţie de ardere intensă (ca ADS) sau efecte mai
subtile ca acelea de creare a unei stări de disconfort (la distanţă).
Aceste arme oferă trei mari avantaje militare:
 Individul (grupul) nu poate realiza neapărat că este atacat
cu un astfel de tip de armament;
 Radiaţia microundelor, ca frecvenţa radio, poate să
penetreze uşor majoritatea materialelor;
 Radiaţia poate fi îndreptată asupra unui individ sau asupra
unei zone mai largi ca un oraş;
Atunci când armele cu energie electromagnetică
direcţionată sunt folosite împotriva echipamentelor electronice,
acestea pot să acţioneze similar ca cele cu puls electromagnetic
omnidirecţional (EMP – Electromagnetic Pulse), prin inducerea
de voltaj distructiv în cablurile electrice. Însă primele sunt
direcţionate şi pot fi îndreptate asupra unei ţinte specifice prin
utilizarea unui reflector parabolic.
Potenţialul militar de utilizare al acestor tipuri de arme
includ:
– Capacitatea de a influenţa o forţă inamică să se retragă prin
inducerea unei stări psihice negative (dezastrul eminent,
scăderea moralului, etc.);
– Abilitatea de a convinge inamicii capturaţi că senzaţia de
bunăstare care părea că acompaniază traiul lor este mult mai
probabilă să revină dacă ei cooperează, iar sentimentele de
nelinişte şi teamă să dispară dacă fac asta;
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– Capabilitatea de a manipula camarazii unui inamic că acesta
este nebun (sentimente, voci, zgomote ciudate pot fi induse
unui inamic prin astfel de dispozitive).
Armele cu energie mare a frecvenţei radio (HERF – HighEnergy Radio Frequency) sau cele cu putere mare a frecvenţei
radio (HPRF – Powr Radio Frequency) utilizază unde radio la o
intensitate ridicată pentru a perturba echipamentele electronice.
Dispozitivele cu microunde pulsate de putere mică şi mare
folosesc radiaţii ale microundelor la frecvenţă redusă putând avea
efect asupra creierului.
Utilizarea acestor dispozitive asupra oamenilor
Armele electromagnetice pot, chiar dacă sunt considerate
neletale, în condiţiile necesare sau în mâinile cui nu trebuie, să
pună în pericol sănătatea oamenilor. Armele neletale pot crea răni
sau chiar pot omorî. Unele dintre efectele biologice ale armelor
electromagnetice afectează sistemul nervos central (durere
psihică), determină dificultăţi în a respira, ameţeală, greaţă,
dezorientare sau alt disconfort sistemic. Aceste arme care,
indirect, sunt considerate neletale pot acuza daune cumulative
corpului uman.
Proiectul Pandora, condus de către Institutul de Cercetare
al Armatei S.U.A., Walter Red, include introducerea auditorie din
extern prin intermediul microundelor pulsate a unor audiograme
sub formă de cuvinte sau sunete care creează efectul de halucinaţii
audio.
ACTIVE DENIAL SYSTEM (ADS)
Active Denial System (ADS) este un sistem de luptă
neletal (armă cu energie direcţionată) dezvoltat de către armate
S.U.A. (Raytheon Company). Este un puternic transmiţător de
unde milimetrice întrebuinţat în principal pentru controlul
mulţimii (efectul de „goodbye”). Unele dintre sistemele ADS ca
HPEM ADS (HYBRID PLASMA EQUIPMENT MODEL) sunt,
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de asemenea, folosite să neutralizeze vehiculele. Această armă
mai este denumită şi rază de căldură (heat ray).
Raytheon Company comercializează momentan o versiune
cu rază redusă ale acestei tehnologii. ADS a fost dislocat în 2010
în interiorul armatei S.U.A. din Afganistan, însă a fost retras fără
să vadă lupta. În anul 2010, în luna august, Departamentul de
Şerifi din Los Angeles şi-a anunţat intenţia de a folosi această
tehnologie asupra prizonierilor din Centrul de Detenţie Pitchess,
intenţionând să o folosească în „evaluarea operaţională”
(descurajarea conflictelor între prizonieri).
ADS lucrează prin intermediul unei unde de radiaţie
electromagnetică de intensitate ridicată sub formă de unde
milimetrice la frecvenţă ridicată de 95 GHz (o lăţime a undei de
3,2 mm). Undele milimetrice încălzesc moleculele de apă şi de
grăsime din ţesuturi şi cauzează o durere intensă. Undele
milimetrice folosite de ADS sunt blocate de densitatea celulară şi
penetrează doar straturile superioare ale pielii, fără a provoca
daune cărnii. Unii dintre cei care s-au oferit să testeze această
armă pe pielea lor au descris efectele ei ca fiind „similare unei
explozii din cuptor prea dureroasă pentru a fi suportată”.
ADS a fost conceput ca un mijloc de control al mulţimii şi
apărare a perimetrului, să fie neletal şi nepersistent. Spre
deosebire de alte mijloace de control al mulţimii care pot să
cauzeze răni sau chiar pierderea de vieţii, ADS poate să facă acest
lucru fără să aducă daune personalului sau mediului.

MOB EXCESS DETERRENT USING SILENT
AUDIO (MEDUSA)
U.R.S.S. a folosit asupra Ambasadei S.U.A., în timpul
Războiului Rece, o armă cu unde electromagnetice care a
terorizat, în ascuns, personalul american din acea locaţie. C.I.A. a
descoperit acest lucru, iar Statele Unite au deschis ochii asupra
noii tehnologii utilizate de ruşi.
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MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio)
este o armă neletală direcţional, creată pentru controlul mulţimii
prin exploatarea efectului auditoriu al microundelor (MAE –
Microwave Auditory Effect). Acesta foloseşte pulsuri de
microunde pentru a genera nivele înalte de zgomot, incomfortabile
în interiorul craniului uman, trecând de urechi.
Prin intermediul efectului auditoriu se pot transmite asupra
personalului sunete şi cuvinte fără ca aceştia să-şi dea seama că
sunt atacaţi. Rezultatele asupra inamicilor pot fi dezastruoase:
crearea unei stări de panică (nebunie), scăderea moralului sau
dezorganizare. Arma este dezvoltată de către Corporaţia Sierra
Nevada (S.U.A.) şi este încă în stadiul de prototip.
Ideea de a crea o armă „Voice of God” (care să te facă să
auzi voci) exista de ceva vreme şi era de aşteptat ca cea mai
puternică forţă militară a lumii să îşi utilizeze resursele pentru a o
crea. Controlul psihic nu mai pare ceva de domeniul Science
Fiction, tehnologia brevetată de Sierra Nevada este un necesar
pentru orice armată sau structură de securitate.
Utilitatea implementării acestor sisteme de armament
în armata Română
Este necesară utilizarea unei diversităţi cât mai mare a
tipurilor de armament pentru a participa într-un spectru cât mai
larg de operaţii. În momentul în care se realizează că Armata
Română duce o lipsă vizibilă în arme neletale, care sunt foarte
utile mai ales în teatrele de operaţii în care acţionează în
momentul de faţă, se va conştientiza şi utilitatea acestor tipuri de
armament prin care se pot reduce daunele colaterale.
Prin implementarea unei tehnologii ca MEDUSA în
armată, s-ar putea obţine manipularea inamicilor sau scăderea
moralului – lucruri care, în trecut, păreau de domeniul
fantasticului. Aceste arme oferă atât posibilităţi defensive, cât şi
ofensive, deci se poate spune că se asistă la apariţia unor noi tipuri
de armament multirol, privit dintr-un unghi total diferit faţă de
mileniul anterior şi cu o utilitate total diferită. ADS este o armă
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care poate fi folosită la nivel tactic, iar MEDUSA trece acest
nivel, posibilităţile pe care le oferă pot fi asemănate sau chiar pot
depăşi efectele unei bombe nucleare prin implicaţiile şi
oportunităţile pe care le poate crea (crearea panicii, scăderea
moralului, manipularea liderilor, descurajarea).
Concluzie
Atât ADS cât şi MEDUSA se bazează pe pulsurile de
microunde şi oferă nişte soluţii nedăunătoare pentru controlul
mulţimilor. Chiar dacă efectele pe care le produc sunt diferite
(ADS – disconfort fizic, MEDUSA – disconfort psihic), acestea
duc la acelaşi deznodământ. De asemenea trebuie remarcat faptul
că astfel de tehnologii sunt direcţiile spre care se deplasează
armele viitorului.
Militarii ţin să renunţe la daune în schimbul manipulării,
iar în cazul tehnologiei MDUSA, acesta se pare să treacă de limita
umană. Aceste arme au o utilitate demonstrată practic, iar faptul
că se alocă foarte mulţi bani pentru cercetarea unor astfel de
tehnologii afirmă că sunt eficiente şi oferă soluţii multiple şi
valabile. Acestea sunt vârful de lance a luptei mileniului trei,
tehnologii brevetate de cele două mari puteri ale Războiului Rece
(U.S.A. şi U.R.S.S.), care vor schimba înfăţişarea războiului în
totalitate.
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