Noua revist` a
For]elor Terestre
GENERAL-LOCOTENENT DR. TEODOR FRUNZETI

S

-au împlinit 5 decenii de la apariþia primului numãr al
Revistei Forþelor Terestre ºi, în acest interval de timp,
publicaþia Statului Major al Forþelor Terestre ºi-a fãcut
un nume, devenind una dintre revistele cãutate ºi citite, atât
în mediul militar, cât ºi în cel civil, datoritã modului realist
de prezentare a categoriei de forþe în slujba cãreia se aflã, a
verticalitãþii ºi probitãþii profesionale de care au dat dovadã
jurnaliºtii militari ºi, nu în ultimul rând, datoritã constituirii
într-un demers ºtiinþific, conceptual adecvat, prin care s-au
propus cãi originale de rezolvare a problemelor de cãtre toþi
colaboratorii revistei.
Este, în acelaºi timp, un succes realizat, dar ºi unul în
construcþie. Succesul realizat se datoreazã, în primul rând,
efortului acestei publicaþii de a se achita cu brio de sarcina de
interfaþã a Forþelor Terestre cu exteriorul ºi de diseminare a
informaþiilor cãtre interior, de a prezenta trãirile, frãmântãrile
ºi transformãrile acestui adevãrat organism viu. Cu alte
cuvinte, ne-a prezentat aºa cum suntem, cu atuurile ºi tarele
noastre.
Succesul în construcþie, la care vom încerca sã punem
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de acum piatra de temelie, se referã la transformarea revistei
în una de teorie militarã, care se va adresa cadrelor militare
pânã la nivelul batalion ºi va urmãri îndeaproape procesul de
transformare a Forþelor Terestre pentru a rãspunde
provocãrilor mediului de securitate actual.
Schimbãrile profunde petrecute în acest mediu, la
început de mileniu, au eliberat gândirea de constrângeri ideologice ºi de fidelitãþi impuse, marcând, practic, începutul unei
noi ere. Mediul de securitate a devenit fluid, flexibil, în care
sunt posibile tot felul de construcþii, de organizãri ºi reorganizãri, în funcþie de predominaþia, de impactul unor tendinþe,
dar ºi în raport cu dinamica intereselor ºi schimbãrilor fizionomice la nivelul polilor de putere.
Evenimentele politice majore - declanºarea „rãzboiului
împotriva terorismului”, constituirea Consiliului NATO Rusia, lãrgirea organizaþiilor internaþionale de securitate
(NATO – aderarea celor ºapte state, printre care ºi România,
UE – prin primirea celor 10 state ºi, din acest an, aderarea
României ºi Bulgariei), reconfirmarea opþiunilor Ucrainei ºi
Georgiei de aderare la Alianþa Nord-Atlanticã ºi la Uniunea
Europeanã - demonstreazã dinamismul fãrã precedent al
mediului actual de securitate.
Este începutul unei noi ere, în care Europa se unificã,
renaºte de la Vest la Est, devenind mai stabilã ºi prosperã, îºi
consolideazã poziþia de pilon al stabilitãþii ºi securitãþii
regionale, iar relaþiile acesteia cu organizaþiile internaþionale
de securitate devin esenþiale pentru stabilitatea mediului de
securitate.
În acest mediu, viitorul acþiunilor militare este deja
schimbat; acestea vor fi caracterizate în principal de manevra-
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bilitate, flexibilitate, o mare independenþã, violenþã ºi diversitate, iar formele de luptã clasice vor fi mai puþin folosite
datoritã angajãrii în luptã a structurilor specializate care vor
acþiona predominant manevrier, dinamic ºi decisiv. Acþiunile
(reacþiile, intervenþiile) se vor caracteriza în principal prin
rapiditate ºi se vor duce de cãtre forþele care au o superioritate
tehnologicã faþã de adversar.
Acest rãzboi extins este problema centralã a securitãþii
în vremurile noastre (this “long war” is the central security
issue of our time1), afirma secretarul de stat american Donald
Rumsfeld în februarie 2006.
Astfel, mediul de desfãºurare a Forþelor Terestre, în care
acestea fiinþeazã ºi acþioneazã, este caracterizat de rãzboaiele
din cea de a patra generaþie 4GW2; acestea sunt rãzboaie
extinse, care cuprind, practic, toate domeniile: politic, economic, social, cultural ºi militar. Forþele care se confruntã în
cadrul rãzboaielor de generaþia a patra ºi acþiunile acestora
sunt asimetrice. De o parte se aflã puterile high-tech, care permit ºi cultivã conceptul Rãzboi bazat pe Reþea, ce presupune
informaþie în timp real, arme „inteligente“, reþele numerice
reale ºi virtuale. De cealaltã parte se aflã, de regulã, actori
transnaþionali, grupãri teroriste, religioase, etnice sau de
interese, care folosesc orice mijloc pentru a-ºi atinge obiectivele, începând cu armele albe ºi continuând cu armamentul
cel mai perfecþionat, inclusiv cu mijloace nucleare, chimice,
biologice ºi radiologice. În acest cadru, timpul ºi spaþiul nu vor
mai avea valoare egalã în pregãtirea ºi ducerea acþiunilor militare. Timpul va deveni mult mai important. Reacþia va
deveni aproape instantanee acþiunii. Aceasta va urmãri nu
nimicirea sau capturarea oponenþilor, ci crearea de ºocuri ºi
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confuzii mentale în timp foarte scurt ºi cu efecte maxime.
Teoreticienii apreciazã cã viteza de reacþie sporitã conduce la
crearea unor dereglãri comportamentale la adversar, greu de
contracarat. Astfel, apar oportunitãþi, de multe ori fãrã ca ele
sã fie dirijate, de a acþiona mai performant decât adversarul,
datoritã încetinirii ºi chiar blocãrii procesului acestuia de luare
a deciziilor.
Progresul tehnologic va fi în continuare determinant în
comprimarea timpului de reacþie. La reducerea timpului de
reacþie va contribui în mare mãsurã schimbarea modului de
gândire, organizare ºi culturã, prin adoptarea unor structuri
noi, precum ºi a unor doctrine ºi strategii adecvate.
Revenind la subiectul succesului în construcþie, dorim
sã creãm o revistã a vremurilor ºi transformãrilor pe care le
trãim, o revistã care participã activ, cu încãrcãtura ideilor,
dezbaterilor, opþiunilor, demonstraþiilor ºi susþinerilor, la
regândirea noilor teorii ºi practici din domeniul militar ºi, în
special, în domeniile ce intereseazã Forþele Terestre.
Pentru îndeplinirea acestor deziderate, prin Dispoziþia
ºefului Statului Major al Forþelor Terestre nr. S.M.F.T.
55/27.11.2006, începând cu aceiaºi datã, publicaþia se transformã în revistã de teorie militarã, coordonatã administrativ de
structura Instrucþie ºi Doctrinã ºi va cuprinde, în principal,
urmãtoarele rubrici: transformarea Forþelor Terestre; tacticã
generalã; tactica armelor; teatre de operaþii; instrucþie ºi
învãþãmânt; logisticã; tehnicã militarã ºi armament; apariþii
editoriale. Publicaþia poate fi accesatã ºi în format electronic,
pe Internet, la adresa www.rft.forter.ro.
Pentru anul în curs, tematica revistei se va plia pe obiectivele prioritare ale Statului Major al Forþelor Terestre ºi
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anume:
a) operaþionalizarea ºi menþinerea operaþionalizãrii
structurilor militare prevãzute în Planul de implementare a
Strategiei de transformare a Armatei României pentru anul
2007;
b) continuarea participãrii cu forþe la operaþii conduse
de NATO/UE, NRF ºi iniþiative regionale;
c) continuarea procesului de restructurare a Forþelor
Terestre, prin implementarea cerinþelor Strategiei de transformare a Armatei României pentru anul 2007;
d) perfecþionarea instruirii personalului, a instrucþiei
comandamentelor, marilor unitãþi, unitãþi ºi subunitãþi din
Forþele Terestre;
e) implementarea concepþiei de comandã-control la
nivelul Forþelor Terestre;
f) logistica ºi susþinerea forþelor;
g) cooperarea militarã internaþionalã.
În contextul caracteristicilor mediului de securitate ºi
prioritãþilor Statului Major al Forþelor Terestre, enunþate anterior, trebuie sã înþelegem perfect, sã gândim limpede ºi sã
vedem clar. Iar aceste lucruri nu se pot realiza fãrã a investiga, fãrã a cerceta, fãrã a analiza, fãrã a dezbate. Chiar ºi executantul trebuie sã ºtie ºi sã înþeleagã perfect ce executã.
Dorim sã construim succesul acestei reviste prin implicarea oportunã ºi responsabilã a personalului Forþelor Terestre
în procesul de transformare atât al structurilor cât ºi al mentalitãþilor, creând în paginile sale un for de dezbatere ºtiinþificã
care sã deschidã noi orizonturi, noi tematici, noi domenii de
abordare, pentru identificarea ºi definirea coordonatelor necesare acestor transformãri.
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Desigur, în acest demers, o importanþã majorã trebuie sã
aparþinã Consiliului ºtiinþific al Statului Major al Forþelor
Terestre ºi celorlalte cadre militare cu funcþii de conducere,
dar semnificativã considerãm cã va fi ºi contribuþia reacþiei de
feed-back a celor implicaþi efectiv în executarea acestui efort
masiv al transformãrii, de la toate eºaloanele; de la aceºtia din
urmã aºteptãm opþiuni curajoase ºi necesare care sã demonstreze cã nu rãmân încremeniþi în proiect, ci se miºcã, se
adapteazã la cerinþele actuale ºi se constituie într-un factor de
influenþã a propriilor condiþii, limitãri ºi libertãþi – coordonate
ale existenþei noastre ca organism militar.
În acest demers al nostru, trebuie sã înþelegem exact ce
facem din punct de vedere al transformãrii, sã anticipãm
ºtiinþific acþiuni concrete, sã cunoaºtem ºi sã prevedem nu
doar efectele, ci ºi cauzele, conexiunile, implicaþiile, valorile,
riscurile, vulnerabilitãþile, iar toate acestea credem cã iºi vor
gãsi rãspunsurile în paginile revistei.
În finalul demersului nostru, considerãm cã toate acestea ar fi de ajuns pentru a contura profilul unei reviste care
poate constitui o realizare cu care Statul Major al Forþelor
Terestre se poate mândri, un purtãtor de cuvânt deopotrivã al
teoreticianului ºi al practicianului militar, un suport al gândirii
ºi al responsabilitãþii cuvântului exprimat.
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