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Procesul de transformare
a for]elor terestre
din perspectiv` doctrinar`
GENERAL DE BRIGADÃ DR.NICOLAE N. ROMAN

P

entru forþele terestre, prioritãþile anului 2007 implicã schimbãri accelerate de definitivare a integrãrii depline, de interoperabilizare
structuralã ºi acþionalã în toate domeniile, de operaþionalizare a structurilor
ce urmeazã a fi puse la dispoziþia Alianþei, de dezvoltare a noi capabilitãþi,
adaptare ºi fiabilizare a sistemului de instruire a militarilor voluntari. Punerea în centrul atenþiei a calitãþii factorului uman ºi a condiþiilor de manifestare a acestuia, ca liant ºi factor amplificator al tuturor acumulãrilor tehnice, doctrinare ºi conceptuale, este o prioritate a acestui an.
Este necesar, de asemenea, sã se adopte noi atitudini, ofensive ºi proactive, de prevedere a schimbãrii, ºi nu doar cea de reacþie la aceasta, precum ºi de conlucrare, accesare ºi utilizare a inovaþiilor conceptuale ºi acþionale ale Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT), ale agenþiilor ºi centrelor naþionale ºi multinaþionale de excelenþã sau ale centrelor
regionale ale ACT.
Considerãm transformarea ca o consecinþã fireascã a evoluþiei mediului de securitate actual, pe urmãtoarele coordonate:
a) dezvoltarea mediului strategic: forþele terestre au recunoscut în
anul 1990 cã, din punct de vedere al cerinþelor viitoare anticipate ale mediului de securitate, capabilitãþile din perioada Rãzboiului Rece nu mai corespund;
b) spectrul operaþiilor militare: forþele terestre, ca instituþie adaptativã, lucreazã pentru a gãsi soluþii pentru complexitatea fenomenelor cu
iunie, 2007

7

Editorial

impact militar ale secolului XXI ºi cautã sã înþeleagã ce este necesar pentru a asigura un întreg spectru de forþe, a cãror dotare ºi instruire sã rãspundã ameninþãrilor ºi situaþiilor în continuã schimbare, dintr-o gamã largã de
crize ºi regiuni;
c) evoluþia realitãþii internaþionale: forþele terestre sunt capabile sã
execute misiuni de menþinere a pãcii, impunere a pãcii, rãzboi convenþional, combatere a proliferãrii drogurilor, asistenþã în situaþii de dezastre naturale; toate acestea ca realitãþi ale acestui început de secol ce trebuie luate
în considerare;
d) evoluþia modului de ducere a rãzboiului: faþa schimbãtoare a conflictului a mandatat o forþã bazatã pe capabilitãþi, pentru a se confrunta cu
ameninþãrile adaptative care se dezvoltã.
În contextul actualei Revoluþii în Afacerile Militare, o dimensiune importantã o reprezintã capacitatea de a adapta tehnologiile de care dispunem, precum ºi structurile operaþionalizate, la conceptele ºi doctrinele organizatorice ºi operaþionale, pentru atingerea potenþialului militar maxim
necesar ducerii acþiunilor militare, astfel încât sã putem acoperi o arie cât
mai mare din întregul spectru (punctul b de mai sus), prin dezvoltarea capabilitãþilor necesare înfruntãrii provocãrilor actualului mediu de securitate, respectiv:
a) menþinerea unei poziþii de descurajare (intimidare), angajarea în teatru ºi desfãºurarea unor activitãþi legate de prezenþa în teritorii aflate la
mare distanþã faþã de teritoriul naþional;
b) angajarea forþelor în teatre majore de rãzboi, conflicte regionale ºi
situaþii neprevãzute de risc, ca rãspuns la proliferarea armelor sofisticate
sau de distrugere în masã;
c) creºterea numãrului de operaþii de stabilitate ºi de sprijin, precum ºi
alte situaþii ambigue situate între starea de pace ºi cea de rãzboi, cauzate
de creºterea ameninþãrilor transnaþionale ºi terorismului internaþional.
Poate ar fi interesant ºi sugestiv totodatã sã privim modul de abordare
al acestei Revoluþii în Afacerile (Domeniul) Militare în armatele unor state
cu economii dezvoltate, în care acest concept a fost creat ºi se aflã în stadiu avansat de implementare. U.S. Army, spre exemplu, a dezvoltat Planul
Campaniei de Transformare ca mecanism pentru integrarea ºi sincronizarea tuturor elementelor Viziunii Armatei. Acesta acþioneazã pe trei axe:
Forþa Viitoare, Forþa Temporarã ºi Forþa Actualã. Forþa Viitoare reprezintã forþa de spectru total viitoare — organizatã, echipatã, încadratã cu per-
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sonal ºi antrenatã pentru a avea o capacitate strategicã de rãspuns mai
mare în toatã gama de operaþii militare. Aceastã gamã de operaþii cuprinde
de la rãzboaie majore, la combaterea terorismului, la menþinerea pãcii, realizarea pãcii ºi asistenþã în caz de dezastre. Forþa Temporarã va face trecerea de la capabilitãþile Forþei Actuale la cele ale Forþei Viitoare. Forþa
Actualã garanteazã starea de operativitate pe termen scurt ºi abilitatea de
a se transforma în Forþa Viitoare.
Privind componentele acestui model ºi observând finalitatea, concluzia este clarã — nu existã perioade de întrerupere a stãrii de operativitate.
Referindu-ne la dimensiunea doctrinarã a transformãrii, putem aprecia
cã actuala concepþie trebuie înþeleasã ca un ansamblu de idei, opþiuni ºi
obiective ce se constituie în cea mai largã expresie formalã a cunoaºterii
specifice, consideratã relevantã pentru forþele terestre la începutul secolului XXI.
Aceasta acoperã identitatea, structura, pregãtirea, rolul, principiile generale ºi modul de acþiune pentru îndeplinirea misiunilor ce ne revin ºi este
materializatã în doctrine, manuale, instrucþiuni ºi alte publicaþii doctrinare.
Totodatã, aceasta asigurã atât elementele comune NATO, cât ºi elementele
cu specific românesc, dar armonizate cu prevederile doctrinare aliate.
Aºadar, necesara înnoire doctrinarã a forþelor terestre, fãrã de care
nici nu poate fi conceputã corelarea Apãrãrii Naþionale cu cea Colectivã,
îºi face deja simþit efectul în planul realitãþii, fiind aproape de finalizare.
Ceea ce este încã de aºteptat de la viitor este însuºirea temeinicã, aprofundarea noilor prevederi de cãtre întregul personal ºi introducerea lor în activitatea de zi cu zi, în special în instruirea forþelor ºi în operaþii, astfel încât
corelaþia Apãrãrii Naþionale cu Apãrarea Colectivã sã fie transformatã tot
mai mult din ceea ce a fost - un deziderat - în ceea ce se doreºte a fi - o realitate palpabilã, mãsurabilã în capabilitãþi ºi rezultate concrete.
Privind în ansamblu, constatãm cã ritmul ºi magnitudinea transformãrii necesitã ºi o simultaneitate a acesteia la toate aspectele ºi componentele
forþelor terestre. Este clar cã transformarea necesitã o abordare holisticã,
care sã aibã la bazã cadrul operaþional al conceptelor ºi doctrinelor întrunite; aceastã transformare este necesar a fi echilibratã cu ºi în cadrul celor
ºase imperative: doctrinã; instruire; perfecþionarea liderilor; domeniul organizaþional; militarii; facilitãþile ºi infrastructura. Aceastã abordare va fi
necesarã pentru a echilibra riscurile operaþionale pe termen scurt, în timp
ce noi ne transformãm pentru a îndeplini cerinþele pe termen lung.

iunie, 2007
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Revenind la aspectul doctrinar al transformãrii, considerãm cã este
necesar sã ne axãm pe urmãtoarele obiective operaþionale ale domeniului:
a) constituirea unui sistem viabil, unitar ºi coerent, de elaborare ºi actualizare a actelor normative specifice;
b) stabilirea ºi/sau îmbunãtãþirea atribuþiilor structurilor ºi compartimentelor implicate în procesul de elaborare a actelor normative specifice;
c) reflectarea în conþinutul actelor normative specifice a prevederilor
actelor normative de nivel naþional ºi ale tratatelor internaþionale la care
România este parte;
d) realizarea compatibilitãþii actelor normative specifice cu cele ale armatelor statelor membre NATO, având ca suport de fundamentare teoria
ºi practica militarã româneascã, articulatã la standardele domeniului reglementat.
În vederea realizãrii interoperabilitãþii cu armatele statelor membre
NATO, în anul 2007 considerãm cã se impune sã punem accent pe:
a) realizarea unei gândiri ºtiinþifice ºi determinarea unor linii directoare fundamentale, iar schimbãrile permanente sã asigure punerea în practicã
a acestora;
b) stabilirea cerinþelor operaþionale pentru armament, tehnicã ºi aparaturã, urmãrirea realizãrii înzestrãrii pentru a fundamenta implicaþiile acesteia asupra acþiunilor forþelor terestre;
c) urmãrirea modificãrilor produse la statul de organizare, stabilirea implicaþiilor pentru acþiunile pe timp de pace, în situaþii de crizã ºi la rãzboi
a unitãþilor din forþele terestre;
d) revizuirea ºi adaptarea instrucþiunilor ºi manualelor militare din
punct de vedere al procedurilor de operare, în conformitate cu standardele
NATO ºi cu „lecþiile învãþate”;
e) folosirea în întreaga structurã de forþe, a sistemului unic NATO,
privind simbolistica militarã ºi utilizarea tehnicilor standardizate;
f) aplicarea standardelor ºi procedurilor de stat-major tip NATO, în vederea utilizãrii unui limbaj operaþional comun, capabil sã asigure participarea structurilor noastre militare la exerciþii ºi operaþii în cadrul unor forþe
multinaþionale;
g) aprofundarea cunoaºterii doctrinelor de bazã, privind organizarea ºi
atribuþiile statelor-majore de la diferite niveluri ºi a modului de ducere a
operaþiilor de cãtre forþele aliate;
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h) iniþierea unui program de schimb de informaþii ºi cooperare cu forþele terestre ale armatelor þãrilor membre NATO, pentru pregãtirea în comun a forþelor;
i) perfecþionarea bazei doctrinare ºi normative a instruirii trupelor, corespunzãtor cerinþelor luptei armate moderne, bazatã pe standardele euroatlantice;
j) valorificarea experienþei didactice a personalului din instituþiile militare de învãþãmânt;
k) identificarea ºi folosirea în procesul de elaborare a actelor normative
specifice personalului care a participat la diferite forme de pregãtire tip
NATO, în þarã sau în strãinãtate;
l) valorificarea bibliografiei colectate de personalul forþelor terestre,
angrenat în diferite activitãþi internaþionale, sau de altã naturã, desfãºurate
în þarã sau în strãinãtate;
m) perfecþionarea atribuþiilor ºi creºterea autoritãþii reale a instituþiei
inspectorului de armã în domeniul elaborãrii, experimentãrii ºi aplicãrii
prevederilor doctrinelor ºi manualelor forþelor terestre;
n) formularea normativã a aspectelor activitãþii marilor unitãþi teritoriale ºi a unitãþilor operaþionalizate pentru angrenarea ºi participarea lor la
experimentarea ºi aplicarea prevederilor doctrinelor ºi manualelor forþelor
terestre;
o) aplicarea în permanenþã a principiilor de bazã: transparenþã; continuitate; finanþare selectivã în funcþie de obiectivele urmãrite;
p) amplificarea ºi încurajarea schimbului de idei în cadrul forþelor terestre, precum ºi cu celelalte componente ale Ministerului Apãrãrii;
q) îmbunãtãþirea publicitãþii pentru promovarea realã, „agresivã”, a
rezultatelor obþinute în domeniu ºi a direcþiilor de acþiune sub urmãtoarele
forme:
- articole în publicaþiile militare;
- articole în publicaþiile civile, la nivel naþional ºi local;
- sintetizarea ºi esenþializarea problematicii fiecãrei doctrine ºi a
fiecãrui manual, multiplicarea ºi difuzarea acestora.
Cerinþele operaþionale ce se impun doctrinelor ºi manualelor elaborate
în forþele terestre:
a) sã fie corelate cu prevederile actelor normative generale ºi cu cele
ale actelor normative specifice aflate în conexiune ºi sã aibã ca sursã prin-
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cipalã doctrinele, manualele ºi publicaþiile militare româneºti ºi aliate, de
referinþã în domeniul abordat;
b) sã fie elaborate astfel încât acestea sã decurgã ierarhic unul din celãlalt, în funcþie de sfera de aplicare a dispoziþiilor pe care le cuprind;
c) sã nu depãºeascã limitele instituite ºi sã nu contravinã principiilor ºi
dispoziþiilor actelor normative generale sau actelor normative specifice în
baza cãrora se întocmesc;
d) sã aibã implementate standardele militare ºi sã satisfacã obiectivele
de interoperabilitate specifice domeniului de referinþã.
Toate cele de mai sus vor putea fi puse în practicã numai de ofiþerii cu
o temeinicã pregãtire teoreticã, probatã de o evoluþie armonioasã, ierarhicã, cu onoare ºi demnitate, ce trebuie sã constituie normalitatea pentru
cariera militarã.
Sã nu uitãm cã omul sfinþeºte locul...
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Transformarea procesului
de formare [i perfec]ionare
a speciali[tilor din structurile
de comunica]ii
[i informatic` (1)
MAIOR TORINO NUÞÃ

ând perfecþionarea continuã, multifuncþionalã ºi structuralã a diC
feritelor eºaloane este o realitate, când supleþea, manevrabilitatea,
ritmul înalt de acþiune, adaptabilitatea ºi capacitatea de a acþiona întrunit
sunt cerinþe actuale ale celor mai multe structuri ale armatelor moderne,
când transformarea NATO — pentru a face faþã noilor provocãri ale secolului XXI — este o realitate, considerãm cã rolul instruirii forþelor este fundamental în optimizarea raportului dintre domeniile informaþional, structural
ºi acþional ale rãzboiului modern.
Transformãrile care urmeazã a avea loc în Armata României sunt transformãri caracterizate de valenþa calitativã, ºi nu cantitativã. Finalitatea transformãrii o vor reprezenta forþe instruite bazate pe reþea ºi distribuite adecvat, capabile sã fie performante în luarea deciziei ºi obþinerea efectelor dorite în cadrul spaþiului luptei.
Succesul în acest mediu complex va fi asigurat de cãtre o forþã educatã
ºi instruitã, care posedã o etalare completã a specialitãþilor.
Instruirea în armata României. Forme ºi metode folosite în instruire
Scopul instruirii militare, la fel ca ºi în armatele moderne, este obþinerea succesului în operaþie. Instruirea în armatã trebuie sã reprezinte pregãtirea specialiºtilor ºi a unitãþilor pentru atingerea acestui scop.
Cele mai reprezentative forme ºi metode folosite în instruirea specialiºtilor de comunicaþii sunt:
• pregãtirea nemijlocitã, directã;
iunie, 2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregãtirea distribuitã;
instruirea la distanþã;
instruirea asistatã la calculator;
instruirea practicã/antrenamentul;
lectura;
seminariile;
perioadele de studiu;
exerciþiile pe hartã — MAPEXs;
cãlãtoriile de stat-major;
exerciþiile tactice fãrã trupe — TEWTs;
exerciþiile în punctele de comandã — CPXs;
instruirea comandantului ºi a comenzii — CAST;
procedurile de instruire tacticã în interior — ITPT;
exerciþiile rezumat (Skeleton Exercises);
exerciþiile de comandament în teren — CFXs;
exerciþiile de antrenament în teren — FTXs;
exerciþiile simulate cu angajare tacticã — TESEXs.

Unele metode eficiente pentru perfecþionarea pregãtirii specialiºtilor în domeniul comunicaþiilor ºi informaticii (C.I.S.)
Aplicarea unui proces logic pentru selecþia „uneltelor“ instruirii constituie un deziderat al responsabililor procesului de instruire. Selecþionarea
celor mai bune metode de instruire este importantã pentru toate cerinþele
de bazã ale sistemului de instruire. Astfel, considerãm cã cele douã forme
de bazã pentru desfãºurarea procesului de instruire, în ansamblul sãu, sunt:
forma instituþionalizatã ºi exerciþiile.
Fiecare dintre ele se pot întrepãtrunde ºi completa reciproc. Selecþionarea metodelor de instruire începe cu determinarea scopului evenimentului instruirii. Metodele instituþionalizate de instruire ºi exerciþiile sunt diferite ºi, în consecinþã, fiecare dintre ele poate susþine scopuri diferite. Metodele de tipul instituþionalizat sunt convenabile pentru acumulãrile cognitive, pentru îmbunãtãþirea nivelului de informaþii ori pentru acumularea de
cunoºtinþe, pentru creºterea nivelului de înþelegere. În anexa nr.1 prezentãm o matrice a selecþiei metodelor de instruire instituþionalizatã. Exerciþiile sunt foarte convenabile pentru a exersa, a antrena ºi a verifica, ori a
valida, certifica ºi afirma. În figura nr.1 prezentãm câteva finalitãþi ale
etapelor instruirii.
Trebuie menþionat cã, dupã pãrerea noastrã — dar ºi comparând cu
detaliile de instruire specifice unor armate moderne — sunt situaþii care pot
împrumuta combinaþii ale metodelor instituþionalizate ºi ale exerciþiilor.
16
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Primul pas este
determinarea finalitãþii
evenimentului instruirii
legat de cerinþele
generale ale instruirii

Remediere
Exerciþii pregãtitoare de instruire
Exersare
Evaluare
Validare
Instruire în ideea interoperabilitãþii

Figura nr.1 Finalitãþi ale etapelor instruirii
Dupã ce a fost selecþionatã forma de instruire instituþionalizatã sau tipul
exerciþiilor, urmãtorul pas este de a determina metoda. În determinarea
metodei de instruire, un rol fundamental îl joacã subiectul instruirii. Acesta
poate fi: comandanþi de la diferite eºaloane de execuþie, comandanþi de la
structuri întrunite sau componente (structuri de tipul S6) de la fiecare astfel de nivel. Sunt, de asemenea, niveluri de instruire în structurile de comandã: ºefi de structuri (module), ofiþeri specialiºti, ofiþeri de legãturã.
Pentru instruirea specialiºtilor ºi structurilor de comunicaþii ºi informatice considerãm cã cele douã tipuri de exerciþii de bazã sunt: exerciþii asistate de calculator – CAXs (Computer Assisted Exercises) ºi exerciþii în
câmpul tactic – FTXs (Field Training Exercises).
Fiecare dintre ele are avantaje ºi dezavantaje distincte, pe care le prezentãm în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1 Selectarea CAX sau FTX
Tip

CAX

FTX

iunie, 2007

Avantaje

Dezavantaje

- are ca obiective de bazã
instruirea ºi coordonarea
echipelor de comandã;
- cerinþe reduse în instruirea
resurselor;
- ideal pentru exerciþii standard de comunicaþii ori
întrunite;
- nu influenþeazã mediul
înconjurãtor.

- limiteazã instruirea structurilor subordonate statului
major al unitãþii;
- permite exersarea tacticilor,
tehnicilor ºi procedurilor doar
la eºaloane superioare.

- permite legãtura instruirii cu
echipamentele;
- permite o mare aplicabilitate
a tacticilor, tehnicilor ºi procedurilor la toate nivelurile;
- permite simultan ºi instruirea
structurilor mici de comunicaþii.

- resursã considerabilã
(deplasare, mentenanþã etc.);
- restricþii privind securitatea;
- miºcarea în mediul real ºi
consumurile limiteazã timpul
exerciþiului;
- solicitã competenþe care trebuie limitate la cerinþele lor
specifice.
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Programul de instrucþie pentru misiune conþine standardele pentru instrucþia colectivã ºi modelele pentru exerciþiile specifice structurii de comunicaþii ºi informaticã. Dacã, pe ansamblu, instrucþia are douã componente, cea individualã ºi cea colectivã, programul de instrucþie pentru misiune (PIM) reprezintã cel mai important produs de standardizare [1] a instrucþiei colective la nivelul structurii. Aceastã strategie de instrucþie oferã
o modalitate de pregãtire la nivelul performanþei cerute, prezentând activitãþile de instrucþie necesare, frecvenþa executãrii acestora, problemele de
rezolvat pe timpul instruirii, în concordanþã cu resursele puse la dispoziþie.
Este responsabilitatea comandantului structurii sã stabileascã lista cu cerinþele esenþiale ale misiunii [2] (LCEM).
O componentã decisivã a strategiei de instrucþie o constituie identificarea lipsurilor ºi neajunsurilor în instruire.
Instrucþia colectivã a unei structuri de comunicaþii ºi informaticã are ca
scop formarea deprinderilor colective ºi a coeziunii eºaloanelor din compunere ºi presupune: instruirea colectivã a comenzii structurii ºi instrucþia
forþelor.
Instrucþia colectivã a unei structuri de comunicaþii ºi informaticã are ca
scop de bazã eficientizarea actului de conducere a forþelor ºi antrenarea
comandanþilor pentru rezolvarea unor situaþii care pot sã aparã pe timpul
acþiunilor reale. Aceastã etapã a PIM are douã componente: teoretico – militarã ºi practic – aplicativã.
În urma cercetãrii efectuate, apreciem cã formatul general al unui PIM
pentru o structurã de comunicaþii ºi informaticã poate fi urmãtorul:
• informaþii specifice instrucþiei structurii;
• tabele de instrucþie;
• cadre de misiuni / planuri de instrucþie;
• exerciþii;
• activitãþi standard de instrucþie ºi evaluare;
• informaþii privind evaluarea;
• anexe.
Prin cele câteva elemente de bazã prezentate despre PIM, apreciem cã
acesta trebuie sã se constituie într-o metodã de bazã de pregãtire, planificare, organizare ºi desfãºurare a instrucþiei colective la nivelul structurilor de
comunicaþii ºi informaticã pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin.
Unele forme eficiente pentru perfecþionarea pregãtirii specialiºtilor în domeniul comunicaþiilor ºi informaticii (C.I.S.)
Sistemul apropiat de instruire (SAI) este un proces destinat dezvoltãrii
dorite a instruirii. El poate fi conceput ca o sumã de pãrþi componente care
18
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trebuie sã lucreze împreunã pentru a permite verificarea unei acþiuni, precum ºi a cãilor de optimizare a activitãþilor care compun procesul de instruire. SAI poate permite gãsirea buclei relaþionale între activitãþile de analizã, proiectare, dezvoltare, implementare ºi evaluare a instruirii. Acest sistem este un proces ciclic, care permite îmbunãtãþirea instruirii nu numai
pentru atingerea cerinþelor operaþionale, dar ºi pentru a reacþiona rapid la
schimbãri în funcþie de nivelurile cerinþelor operaþionale. O formã simplificatã a sistemului este prezentatã în figura nr.2, unde sunt puse în evidenþã fazele sistemului ºi relaþiile dintre acestea.
analizã

implementare

evaluare

planificare

dezvoltare

Figura nr.2. Modelul sistemului apropiat de instruire
Analiza este procesul de generare a unui nou program de instruire. În
cadrul acestei faze considerãm cã trebuie sã se stabileascã:
– cine trebuie sã se instruiascã ?
– ce trebuie sã se ºtie ?
– când ºi unde trebuie sã se desfãºoare instruirea ?
– cum trebuie sã se realizeze instruirea ?
Planificarea trebuie sã asigure dezvoltarea sistematicã a programului
de instruire. Planificarea începe cu rezultatele fazei de analizã ºi sfârºeºte
prin a crea o schiþã a programului de instruire care trebuie a fi dezvoltat în
faza urmãtoare. Aceasta preia ieºirile fazei de analizã ºi specificaþiile privind cum sã fie prezentate informaþiile ºi cum sã fie acumulate cunoºtinþele.
Dezvoltarea include formularea, din toate punctele de vedere, a programului de instruire, producerea cursului ºi verificarea în teren a cursului
pilot, pentru validarea instruirii, înainte de implementare.
Implementarea subliniazã modul cum trebuie furnizatã forma de instruire ºi include: producerea de planuri detaliate de lecþii de cãtre instructorii care vor desfãºura instruirea, armonizarea instruirii cu mediul în care
trebuie sã se desfãºoare ºi stabilirea cerinþelor de urmat pe parcursul desfãºurãrii instruirii.
iunie, 2007
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Evaluarea trebuie sã permitã observarea cã procesul ºi produsele instruirii ating cerinþele operaþionale. În conformitate cu rezultatele obþinute
în ultima etapã de instruire, în urma implementãrii noilor concepte din domeniu, în concordanþã cu cerinþele NATO, apreciem cã se impune, dintr-o
multitudine de considerente, menþinerea celor douã tipuri de evaluare: internã ºi externã.
Apreciem cã evoluþia rapidã din domeniul CIS solicitã un sistem de
instruire dinamic ºi reactiv. Acesta poate fi furnizat de SAICIS.
Continuare în numãrul viitor.
Note:
[1] SMG - 104, Concepþia standardizãrii instrucþiei, Bucureºti, 2003, p.9-10.
[2] SMFT-7, Precizãri privind lista generalã cu cerinþele misiunilor forþelor terestre,
Bucureºti, 2005, p.1-3, anexa nr.1.
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A[tept`ri ale tinerilor
absolven]i [i realit`]ile
din unit`]ile militare
LOCOTENENT LAURENÞIU CRISTICI

Nota editorului

Tema suitei de patru articole ce vor urma în paginile revistei ne-a parvenit de la Brigada 282 Infanterie Mecanizatã, în urma solicitãrii noastre
pentru tematicã ºi articole. Ca atare, am cerut sprijinul colegilor de la
Academia Forþelor Terestre, studenþii ºi cadrele militare de acolo fiind
cele mai potrivite pentru a rãspunde temei.
Opiniile dumnealor sunt interesante, nu totdeauna foarte agreabile ºi,
de cele mai multe ori, cu o pregnantã nuanþã subiectivã, însã meritã a fi
citite cu atenþie ºi a extrage unele concluzii privind integrarea tinerelor
cadre militare în viaþa unitãþilor. Poate cã într-un viitor nu prea îndepãrtat se va face – în limita fondurilor alocate – ºi un studiu serios, urmat de
mãsuri la fel de serioase.

N

ivelul de pregãtire din Academia Forþelor Terestre influenþeazã în
mod pozitiv activitatea studentului militar ºi viitor ofiþer al Armatei Române.
Pregãtirea academicã, de orice naturã ar fi ea, iese în evidenþã, cel mai
aproape ca timp, în perioadele de stagiu la unitãþi. Ea este focalizatã mai
mult pe partea teoreticã, ºi mai puþin pe cea practicã. În perioada studenþiei, încercam sã îmbin partea teoreticã cu partea practicã, dar, din pãcate,
acest lucru nu ieºea totdeauna bine. În acea perioadã, din punctul meu de
vedere, modulele din specialitatea armei erau prioritare pentru cariera mea
de ofiþer.
iunie, 2007
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Planul academic se doreºte a fi un sprijin real pentru cerinþele din viaþa
civilã, dovadã ºi multitudinea de specializãri în care sunt licenþiaþi absolvenþii Academiei, considerând totodatã oportunã ºi introducerea specializãrii universitare Administraþie publicã. Întrebãri precum: Dacã militarilor nu le este restricþionat dreptul la apãrare, prin Constituþie sau în baza
acesteia, atunci de ce ei nu se pot apãra împotriva tuturor actelor administraþiei militare? Cum se poate rezolva chestiunea reparaþiilor civile ce
se pot pretinde, dacã prin actele autoritãþilor militare sunt încãlcate drepturile ºi libertãþile unui cetãþean? Au autoritãþile militare putere discreþionarã pentru cã actelor de comandament cu caracter militar nu li se
poate demonstra eventuala nelegalitate ?
Ofiþerii se vor confrunta întotdeauna cu problemele, de fond sau de formã, ridicate de domeniul legislativ, pentru cã orice ordin este dat în baza
unui act administrativ, unitãþile militare au obligaþia de a încheia diverse
contracte civile sau administrative, iar majoritatea abaterilor grave stipulate în „Regulamentul Disciplinei Militare” constituie infracþiuni.
Nu trebuie neglijate celelalte domenii de pregãtire academicã ale studenþilor, ci trebuie privitã aceastã problemã bidirecþional, având în vedere
posibilitãþile de încadrare într-o funcþie de ofiþer.
În planul pregãtirii militare consider cã orele sunt insuficiente, se ajunge sã se tragã cu pistolul o singurã datã în patru ani de zile, iar exemplele
ar putea continua. Însã trebuie luat în calcul ºi faptul cã tematica abordatã
este concentratã, activitãþile desfãºurându-se pe o perioadã de 30 – 40 zile
de pregãtire efectivã; totuºi, rezultatele sunt bune din punctul meu de vedere.
Informatica ºi limbile strãine – toþi spun cã sunt douã elemente de cãpãtâi pentru cariera unui ofiþer – cu toate acestea, informatica se face doar
în primul an ºi priveºte doar elemente minime, iar limbile strãine — engleza, cu precãdere — doar în primii doi ani. De ce atât de puþin?! În condiþiile
în care, limba englezã constituie o etapã eliminatorie în vederea intrãrii în
examenul de licenþã, iar mai târziu, în vederea participãrii la misiuni internaþionale, promovãri, cursuri.
În ceea ce priveºte pregãtirea fizicã, lucrurile stau mai bine, întrucât
existã standarde date de bareme, existã personal calificat pentru a realiza
o pregãtire fizicã adecvatã sau chiar atingerea de performanþe notabile
pentru cei interesaþi. În schimb, în unitãþile militare din teritoriu am vãzut
oameni care nu fac nimic pentru pregãtirea lor fizicã ºi care în timpul alocat pentru acest lucru, ar face orice altceva. Un cerc vicios, o înþelegere
mutualã împotriva pregãtirii fizice.
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Pentru efectuarea practicii universitare la unitãþi, cunoºtinþele studenþilor sunt suficiente ºi în concordanþã cu cerinþele formulate de comandanþii de acolo. Faptul cã te poþi prezenta la o astfel de activitate cu un anumit
bagaj de cunoºtinþe, cu o anumitã conduitã impusã de þinuta militarã ºi cu
o pregãtire fizicã demnã de invidiat pentru subordonaþi dar ºi pentru gradele superioare, nu poate fi decât o bilã mare albã. Menirea stagiului este
de a „deschide” puþin ochii ºi mintea studentului militar care nu ºtie la ce
sã se aºtepte într-o unitate militarã, dar ºi înþelegere ºi rãbdare din partea
gazdelor pentru cã, totuºi, aceasta este o perioadã în care „se învaþã”. Pe
linie militarã am constatat o solicitare minimã datoritã perioadei în care s-au
desfãºurat activitãþile din unitãþile militare, aflate dupã aplicaþii, ºi în care
un procent mare din militari se aflau în concedii.
Încã din perioada studenþiei, armata este perceputã ca o luptã cu actele
ºi documentele. Toatã ziua tabele, semnãturi, prelucrãri de ordine etc. Doar
comandanþii de la diferite niveluri ierarhice întrezãresc, oarecum, adevãrata
cerinþã a armatei. De aceea, de cele mai multe ori, se înregistreazã lacune
în ceea ce priveºte contactul cu documentele de conducere, dar ºi cu regulamentele militare. Cunoºtinþele privind modul de lucru cu mijloacele informatice sau cu noua tehnologie, la care tânãra generaþie stã destul de
bine, nu sunt îndeajuns solicitate ºi nici cele ale unei limbi internaþionale
nu sunt valorificate.
Evident, nici un loc nu seamãnã cu altul. Cu toþii avem nevoie de pregãtire ºi, dacã considerãm cã nu este suficient, învãþãm singuri. Cu siguranþã, lucrul în unitãþi îþi aratã ce trebuie sã înveþi sau sã ºtii, ºi se învaþã.
Se învaþã tot ce se cere efectiv.
Cred cã cel mai mare merit al Academiilor Categoriilor de Forþe ale
Armatei este acela de a crea o atitudine corectã faþã de sistem ºi de cerinþele acestuia. Neajunsul este cã atitudinea, de prea multe ori, nu este cea
scontatã sau cea favorabilã.
Ca element pozitiv pot afirma cã unitãþile din teritoriu sunt în mãsurã
sã primeascã ºi sã înglobeze constructiv în statele lor de organizare absolvenþii cu pregãtire academicã.
La disfuncþionalitãþi vreau sã menþionez marile „hopuri” pe care le întâmpinã tinerele cadre militare, ºi anume modul de rezolvare a problemelor
familiale ºi problema locuinþei, lucruri pe care nu le conºtientizezi pe perioada ºcolarizãrii, unde cazarea ºi masa sunt asigurate, ºi nu percepi „jungla” de dincolo de gardurile ºcolii.
iunie, 2007
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Doresc sã închei totuºi într-o notã optimistã, afirmând cã spre deosebire de alte domenii, instituþia militarã îþi oferã un loc de muncã sigur. De
aici mai departe depinde ºi de noi.

Raportul a[tept`ri-rrealit`]i la început de
carier`: de la aspira]ie la realitate
SUBLOCOTENENT ADI MUSTAÞÃ
ând am fost repartizat în prima mea funcþie (ofiþer 5 în cadrul
C
Compartimentului Planificare Logisticã) mã consideram suficient
de pregãtit pentru a face faþã provocãrii. Asimilasem câteva teorii care
nãdãjduiam cã-mi vor fi de folos în practicã, vorbeam engleza destul de
bine ºi eram un „utilizator“ acceptabil al calculatorului.
Realitatea s-a dovedit a fi mult mai complexã decât imaginea pe care
mi-o formasem eu. Deºi cele trei competenþe amintite mai sus mi-au fost
cu adevãrat de folos, la un prim contact cu sarcinile zilnice mi-am dat seama cã mai am multe de învãþat. Dupã câteva zile de acomodare cu unitatea, am început sã mã pregãtesc sistematic pe douã direcþii: proceduri de
lucru ale comandamentului ºi detaliile tehnice specifice serviciului auto,
serviciu de care eu rãspundeam, deºi ca specialitate sunt intendant. În
întreprinderea aceasta am fost ajutat de comandanþi, dar mai ales de subordonaþi. Pe parcursul acestei interacþiuni, desigur ºi pe fondul îndeplinirii a
tot mai multor sarcini, competenþa de specialist a început sã prindã contur,
însã pot afirma cã în primul an de activitate, situaþiile inedite (cel puþin
pentru mine) apãreau la tot pasul. Am încercat, la rândul meu, sã împãrtãºesc din ceea ce asimilasem în ºcoalã, lucru care a fost apreciat de cele mai
multe ori, nu ascund însã faptul cã uneori teoriile la care eu mã raportam
erau considerate „basme“, în special de practicieni, mai experimentaþi.
Treptat am început chiar sã aplic aceste teorii, în special pe domeniul
relaþionãrii inter-umane, diferenþa faþã de abordarea iniþialã fiind aceea cã
ele rãmâneau undeva în implicit, urmând ca doar rezultatele sã vorbeascã.
Într-un timp relativ scurt, pe fondul unei atmosfere pozitive în relaþiile
din unitate (colectiv tânãr, relaþiile dintre cadre principiale ºi camaradereºti, înþelegere faþã de problemele personale), am reuºit sã mã integrez ºi
sã influenþez întrucâtva mersul lucrurilor, în primul rând prin faptul cã m-am
implicat total în ceea ce fãceam dar ºi prin lucrul în echipã pe care cu insistenþã l-am promovat. În legãturã cu acest ultim aspect, m-am confruntat cu
situaþii în care subordonaþii þineau sã-mi demonstreze cã sunt mai „deº24
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tepþi“ decât mine. Am evitat sã intru într-un joc al orgoliilor, prin acceptarea ideilor celorlalþi, uneori fãcând compromisuri de formã (modul în
care formulam o anumitã frazã de exemplu...), singura condiþie fiind ca
toatã lumea sã accepte lucrul în echipã.
În timp, în colectivul pe care îl conduceam s-a instaurat un climat de
încredere, afecþiune, sinceritate, tocmai ceea ce teoria numeºte „stare de
echipã“, stare care s-a instaurat mai degrabã prin puterea faptei decât cea
a argumentului raþional explicitat.
Modul de lucru pe care l-am adoptat nu era posibil decât cu sprijinul
ºefului logisticii ºi al comandantului, care ne-au acordat încredere ºi o anumitã libertate de a decide ºi de a acþiona. ªtiam aceasta de când am venit
în unitate ºi am acþionat sistematic pentru ca raporturile acestea sã fie cât
mai constructive. În aceastã ultimã idee, pe teritoriu, am învãþat sã discern
când e cazul sã emit o propunere constructivã sau când trebuie doar sã execut, fãrã a pune prea multe întrebãri.
Calitatea pregãtirii mele am sesizat-o în momentele în care am constatat cã stãpânesc anumite „deprinderi sãnãtoase“ care au produs soluþii
în situaþii cu care subordonaþii nu erau familiari ºi deci nu ne rãmânea
decât sã învãþãm. Academia m-a învãþat sã învãþ ºi, în interpretarea mea,
aceasta este abordarea corectã, deoarece pregãtirea academicã nu poate
acoperi specificul fiecãrei unitãþi. Pregãtirea generalã trebuie însã susþinutã ºi de o pregãtire de specialitate (din acest punct de vedere aº spune cã
ºcoala de aplicaþie trebuie sã dureze cel puþin un an) ºi ambele trebuie orientate realmente cu preponderenþã spre necesitãþile practice. Matematica,
Teoria organizaþiei sau ªtiinþa militarã sunt foarte frumoase în abstract, dar
sunt minunate când constaþi cã te ajutã ºi în activitatea de zi cu zi.
În Academie am învãþat, de asemenea, sã nu am complexe faþã de cunoaºterea vehiculatã în mediul civil ºi, din acest punct de vedere, vãd în
ofiþer o punte de legãturã între subordonaþii sãi ºi informaþia din lume. Supun atenþiei acest subiect deoarece am sesizat o oarecare înclinare spre
autosuficienþã în rândul subofiþerilor ºi a sgv-ilor (afirmaþia se referã exclusiv la propria-mi experienþã, fãrã a avea pretenþia de generalitate), deºi
sistemul oferã anumite facilitãþi de pregãtire (diferite cursuri, concediu de
studii plãtit, salariu rezonabil, program de opt ore). Într-o asemenea situaþie, consider cã formarea competenþei de educator se justificã ºi chiar capãtã o însemnãtate deosebitã.
În încheiere, îmi exprim opinia potrivit cãreia raportul aºteptãri/realitãþi trebuie privit în dinamismul sãu, pe o perioadã mai lungã de timp, în
iunie, 2007
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felul acesta putându-se forma o imagine mai completã asupra calitãþii pregãtirii tinerilor absolvenþi. Desigur cã opiniile personale sunt utile, însã
consider cã un decident nu le poate folosi decât ca un preambul al declanºãrii unor studii sistematice asupra problematicii.

Contactul cu unitatea operativ` - experien]`
inedit` pentru un proasp`t absolvent
CÃPITAN NECULAI GUÞU

Î

mi amintesc cu plãcere primii paºi în Academia Trupelor de Uscat
„Nicolae Bãlcescu”, tânãr plin de aspiraþii, vise ºi idealuri. Pentru
mine a fost ceva cu totul nou, deoarece eram iniþiat în viaþa cazonã într-un
liceu militar de marinã ºi contactul cu o instituþie de învãþãmânt superior
din cadrul forþelor terestre îmi deschidea noi orizonturi de cunoaºtere.
În Academie am întâlnit sistemul vechi de pregãtire - orele de instrucþie prin alternanþã cu orele de predare la clasã. Un sistem obositor, solicitant, atât fizic cât ºi psihic ºi, în acelaºi timp, ineficient datoritã scurtãrii
orelor de instrucþie prin includerea deplasãrilor la poligoanele de instrucþie.
ªansa noastrã a fost trecerea la sistemul de pregãtire academic, ce a concentrat ºedinþele practice de instrucþie în module de pregãtire, module ce
ofereau posibilitatea pregãtirii în cele mai bune condiþii, defãºurându-se de
obicei sub forma taberelor de instrucþie.
Pregãtirea militarã din Academie mi-a folosit ca fundament în pregãtirea profesionalã, având în orice moment posibilitatea raportãrii la anumite
cunoºtinþe ºi deprinderi formate în acea perioadã.
Ca orice început, ºi învãþãmântul în Academia Forþelor Terestre s-a demarat greoi, fiind nevoie de câþiva ani pentru procurarea materialelor bibliografice, a suporturilor de curs, precum ºi a dotãrilor necesare desfãºurãrii în bune condiþii a învãþãmântului academic.
Necesitatea recuperãrii orelor din anul întâi, când învãþãmântul era coordonat de institutul militar, dupã programele acestuia, a îngreunat ºi mai
mult procesul de învãþãmânt, fiind necesare câte 10 ore de curs pe zi, acest
impediment fiind depãºit prin profesionalismul profesorilor, majoritatea
fiind colaboratori de la universitãþi cu renume din Bucureºti ºi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Pregãtirea teoreticã, cunoºtinþele de limbã englezã ºi noþiunile de informaticã acumulate în timpul Academiei, susþinerea examenului de licenþã
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cu o comisie integralã din Universitatea Naþionalã de Apãrare, ne-au motivat sã ne pregãtim mult mai conºtiincios, ne-au sporit încrederea în forþele
proprii ºi ne-am prezentat în ªcoala de Aplicaþie dornici sã ne definitivãm
pregãtirea ºi sã ne afirmãm pe plan profesional. Caracterul preponderent
practic al ªcolii de Aplicaþie ne-a dat posibilitatea sã punem în aplicare
toate cunoºtinþele acumulate pe timpul studiului în Academie, mãrindu-ne
astfel ºansele de a micºora ºocul contactului cu unitãþile operative în care
urma sã fim repartizaþi.
Un factor important în pregãtirea noastrã l-a constituit numãrul de stagii la trupã, prin intermediul cãrora am luat contact cu viaþa realã din unitãþile militare ºi, secvenþial, am pus în practicã tot ceea ce învãþasem despre managementul instruirii în Academie.
Neajunsurile în pregãtirea primitã s-au manifestat mai ales în domeniul
utilizãrii tehnicii blindate din dotarea Academiei, a lipsei tehnicii de calcul
ºi procesare a datelor moderne, a unor profesori pregãtiþi în acest domeniu;
neajunsuri care ºi-au pus amprenta pe viitoarea noastrã pregãtire, obligându-ne astfel la studiu individual ºi pregãtire prin cursuri speciale.
Pentru mine, contactul cu unitatea operativã nu a fost dur, aceasta fãcând parte din unitãþile de elitã ale Armatei Române, iar colectivul fiind
unul de excepþie. Nu am fost primiþi cu ironie ci, dimpotrivã, ni s-a acordat încrederea cuvenitã, dar ºi multe responsabilitãþi.
Climatul de lucru a fost propice implementãrii în activitate a tuturor
competenþelor absolventului unei instituþii de învãþãmânt superior. Dorinþa
de afirmare, întâlnirea cu tehnica operativã, cu subordonaþi cu multã experienþã practicã, m-au determinat sã mã pregãtesc continuu ºi sã demonstrez
puterea mea de muncã ºi de învãþare, atât în faþa subordonaþilor — pentru
care trebuia sã fiu un exemplu permanent —, cât ºi în faþa comandanþilor.
Exemplele pozitive pe care le-am avut în unitate m-au ajutat sã trec
peste „poticnirile” începãtorului. Încurajãrile, nu puþine, ale comandantului unitãþii, m-au ajutat sã trec peste greutãþile mutãrii într-o garnizoanã
nouã ºi sã mã încadrez foarte bine în colectivul de cadre, dar ºi în societate.
Unitatea în care am fost repartizat în primii mei ani de activitate m-a
sprijnit în urmarea unor cursuri de carierã ºi de nivel, asigurându-mi posibilitatea pregãtirii permanente, în vederea îndeplinirii unor funcþii superioare celei dintâi în care am fost numit.
O altã mare provocare a fost relaþia cu subordonaþii (subofiþeri, maiºtri
militari, militari angajaþi ºi militari în termen). Acest lucru a necesitat tact,
iunie, 2007

27

Transformarea Forþelor Terestre

diplomaþie, rãbdare ºi încredere în forþele proprii. Bineînþeles, toate acestea au trebuit dublate de o temeinicã pregãtire militarã ºi de specialitate.
La aceastã ultimã componentã, rolul cel mai important l-a avut pregãtirea
în ªcoala de Aplicaþie.
Pe lângã problemele de adaptare inerente oricãrui început, problema
socialã a fost cea mai greu de depãºit. Problema locuinþei, a serviciului
pentru soþie ºi a veniturilor insuficiente traiului într-o garnizoanã mare a
fost o realitate durã, peste care a trebuit sã trecem. ªi acest lucru nu l-am
fi reuºit fãrã ajutorul colegilor, care de acum ne deveniserã prieteni.
Revenirea în Academia Forþelor Terestre ca ºi comandant de pluton
studenþi ºi ulterior instructor, mi-a oferit posibilitatea sã înþeleg procesul
de învãþãmânt în cadrul Academiei ºi sã contribui, totodatã, la dezvoltarea
acestuia.
Pregãtirea militarã în Academia Forþelor Terestre îºi propune instruirea viitorilor ofiþeri pentru însuºirea tehnicilor individuale ºi colective pânã la nivelul grupei de infanterie ºi se finalizeazã în anii terminali cu o iniþiere în pregãtirea de specialitate, prin parcurgerea unor module de baze
tehnice ºi tactice ale armei. Studenþilor li se oferã astfel posibilitatea pregãtirii atât în domeniul militar, cât ºi în cele trei specializãri civile: managementul organizaþiei, managementul economico-financiar ºi administraþie publicã. Cursurile de lidership coordoneazã pregãtirea viitorilor comandanþi cãtre o dezvoltare a calitãþilor de lider militar, capabil sã ia o decizie
corectã în toate situaþiile în care se va afla.

Prima unitate operativ`, sau trecerea
de la teorie la practic`
CÃPITAN LUCIAN ISPAS

Î

mi revin în memorie cu deosebitã emoþie primele zile de instrucþie
dintr-o unitate operativã din Ardeal. Fãceam parte din prima promoþie de „ofiþeri licenþiaþi” ai Institutului Militar de Infanterie ºi Chimie
„Nicolae Bãlcescu” din Sibiu ºi contactul cu realitatea de pe teritoriu, dupã
patru ani petrecuþi pe bãncile ºcolii, pãrea sã fie unul dur ºi plin de neprevãzut. Primirea fãcutã de colegii mai vechi ne-a mai ridicat puþin tonusul,
chiar dacã glumele la adresa noastrã ca „manageri” sau asupra modului de
echipare cu „lopata micã de management” sporeau într-un fel incertitudinea ºi surprizele care planau asupra viitorului nostru în acea unitate.
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Repartiþia noastrã în unitãþile militare în acea perioadã coincidea cu
amplul proces de transformare a armatei române; de la o armatã supradimensionatã ºi pregãtitã între douã campanii agricole, pânã la nivelul actual,
al unei armate suple, redusã numeric la nevoile ºi capabilitãþile României, pe
deplin profesionalizatã, bine instruitã ºi mereu gata sã îndeplineascã misiunile stabilite.
Pregãtirea teoreticã, cunoºtinþele de limbã englezã ºi noþiunile de informaticã acumulate în timpul ºcolii ne-au sporit încrederea în forþele proprii
ºi, într-un timp relativ scurt, am reuºit sã ne integrãm în programul unitãþii
ºi sã putem îndeplini toate misiunile încredinþate. Neajunsurile în pregãtirea primitã s-au manifestat mai ales în domeniul utilizãrii tehnicii blindate
din dotarea unitãþii, dar disponibilitatea colegilor mai mari, experienþa mecanicilor–conductori ºi dorinþa noastrã de a învãþa au acoperit relativ repede aceste lipsuri, iar primele exerciþii din poligon au dat rezultate pe mãsura emoþiilor inerente de început.
Mediul în care am fost primiþi a fost unul deosebit de cãlduros, relaþiile colegiale care s-au format ºi relaþiile de subordonare s-au bazat pe multã
seriozitate, disciplinã ºi camaraderie. Am gãsit aici un mediu propice aplicãrii cunoºtinþelor ºi deprinderilor formate în ºcoalã. Îmi aduc aminte ºi
acum de prima convocare de pregãtire cu cadrele nou—venite în unitate,
care s-a desfãºurat la sediul Comandamentului Corpului de Armatã, sub
directa îndrumare a comandatului. Aceastã convocare a fost primul pas spre
ceea ce astãzi a devenit un fapt concret, ºi anume: standarde, documente
de conducere a instrucþiei simple ºi bine structurate, precum ºi un mod clar
ºi axat pe obiective realiste de desfãºurare a evaluãrilor curente sau la sfârºit de etapã.
Anii care au urmat au fost ºi anii de pionierat pentru noi în ceea ce priveºte operaþiunile de menþinere a pãcii, România fiind un membru important al Parteneriatului pentru Pace. Chiar dacã în timpul ºcolii învãþaserãm
relativ puþin despre aceste tipuri de acþiuni, denumite la vremea aceea
„altele decât rãzboiul”, familiarizarea cu ceea ce înseamnã acum Peacekeeping, Observation Post sau Check Point s-a produs relativ repede pentru cã mulþi tineri ofiþeri au participat la exerciþii de tip „Cooperative
Determination”, „Best Effort” sau „Strong Resolve”, exerciþii care au pus
bazele multor deprinderi pe care ofiþerii români ºi le folosesc astãzi în teatrele de operaþii din Irak sau Afganistan.
Aderarea noastrã ulterioarã la Alianþa Nord–Atlanticã a accelerat procesul de transformare ºi modernizare a armatei pe care l-au parcurs ºi absolvenþi ai Academiei Forþelor Terestre. S-a fãcut din mers trecerea la un
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sistem viabil de instruire ºi evaluare, la adoptarea unor standarde de performanþã ºi la preluarea ºi transpunerea experienþei acumulate de partenerii de alianþã, militarii români dovedind calitãþi demne de invidiat care s-au
probat în toate teatrele de operaþii în care au fost sau sunt prezenþi, luptând
umãr la umãr alãturi de militarii oricãrei alte armate moderne.
Pregãtirea militarã în Academia Forþelor Terestre îºi propune instruirea viitorilor ofiþeri pentru însuºirea tehnicilor individuale ºi colective pânã
la nivelul grupei de infanterie ºi care se finalizeazã în anii terminali cu o
iniþiere în pregãtirea de specialitate, prin parcurgerea unor module de baze
tehnice ºi tactice ale armei. Tematica prevãzutã în programele analitice
este adecvatã obiectivelor propuse pentru fiecare etapã. Formarea luptãtorului începe prin învãþarea tehnicilor individuale, pentru formarea deprinderilor de luptã individuale, concomitent cu dezvoltarea capacitãþii de rezistenþã la eforturi fizice ºi psihice prelungite, în diferite medii ostile. Pentru formarea calitãþilor de luptãtor, se creeazã, pe timpul modulelor de pregãtire din taberele de instrucþie, situaþii cât mai apropiate de realitatea
câmpului de luptã, care sã conþinã elemente percepute ca riscante, pe un
fond general de incertitudine privind securitatea individului. Situaþii cu
care, în contextul actual, viitorul comandant de pluton se poate confrunta
pe timpul îndeplinirii unor misiuni dificile în teatrele de operaþii. În cadrul
pregãtirii militare a studenþilor se urmãreºte dezvoltarea a patru categorii
principale de calitãþi: psihice (psihic solid ºi echilibrat), fizice, orientare
(simþul practic ºi capacitatea de orientare) ºi tehnice. Cerinþele „sã fie”, „sã
ºtie”, „sã facã” ºi „sã poatã” sunt aplicate permanent pentru formarea capacitãþii de acþiune necesare.
Acest mod de pregãtire pune bazele, cel puþin pentru început, unei cariere militare care se va contura ºi mai bine dupã absolvirea ºcolilor de
aplicaþie, deºi apare de multe ori dezamãgirea proaspãtului absolvent referitor la faptul cã pregãtirea teoreticã din Academia Forþelor Terestre nu îi
oferã soluþii pentru toate problemele cu care se confruntã la unitãþile la
care sunt repartizaþi. Ar putea fi cel puþin la prima vedere o opinie întemeiatã, dar nu trebuie sã neglijãm faptul cã un rol important îl are, pentru o
carierã de succes, continuarea educaþiei permanente prin cursurile de carierã ºi de nivel care trebuie urmate atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Un rol
esenþial pentru tânãrul absolvent îl are participarea la misiuni în teatrele de
operaþii, când trecerea de la etapa de pregãtire ºi simulare la cea de execuþie într-un mediu ostil ºi plin de neprevãzut presupune asumarea unor responsabilitãþi atât pentru ei, cât ºi pentru subordonaþi.
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Chiar dacã Academia Forþelor Terestre dispune de un corp de instructori ºi cadre didactice deosebit de valoros, apar totuºi ºi unele disfuncþionalitãþi în pregãtirea viitorului absolvent datoritã asigurãrii unei baze materiale pentru instrucþie care nu þine întotdeauna pasul cu cea pe care o vor
folosi în unitãþile militare. Nici acum Academia nu dispune mãcar de un
transportor amfibiu blindat model „Zimbru”, tehnicã pe care tânãrul absolvent o întâlneºte doar în ºcolile de aplicaþie sau poate doar dupã ce este repartizat la o unitate militarã operaþionalizatã. De asemenea, dotarea cu staþii radio cu salt de frecvenþã este insuficientã ºi, din acest motiv, acestea
sunt folosite cu preponderenþã la orele de Comunicaþii Militare. În aceeaºi
ordine de idei, ºi inexistenþa în AFT a unor aparate de vedere pe timp de
noapte, a unor veste antiglonþ sau mãcar antischije creeazã dificultãþi la instruirea în condiþii cât mai apropiate de realitate.
Consider cã unitãþile militare sunt în mãsurã sã primeascã absolvenþi
cu pregãtire academicã ºi problemele inerente începutului unei cariere militare pot fi minimalizate acolo unde existã deschidere ºi înþelegere, iar diferenþele dintre ºcoalã ºi unitãþile militare pot fi reduse printr-o dotare corespunzãtoare, conform principiului: „Sã te instruieºti aºa cum vei lupta!”.
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Elemente de baz`
privind dislocarea
[i redislocarea unit`]ilor
MAIOR DANIEL VALERIU MARIN

D

islocarea defineºte pe scurt aºezarea (reaºezarea) forþelor ºi sprijinului lor logistic în zona de operaþii.
Participarea unui batalion la o operaþie multinaþionalã poate avea la
bazã solicitarea NATO (dacã face parte din forþele destinate Alianþei) sau
hotãrârea de a intra în compunerea detaºamentelor naþionale pentru operaþii de tip Coaliþie. Baza legalã a participãrii unitãþii este Legea nr.42 din
18.03.2004 privind participarea forþelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, precum ºi tratatele, acordurile ºi înþelegerile internaþionale la care România este parte.
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Figura nr.1 Procesul de proiecþie a forþei
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Unitatea nominalizatã sã participe la o misiune în teatrul de operaþii
extern parcurge urmãtoarele faze: generarea forþei, executarea misiunii ºi
refacerea forþelor. La rândul sãu, faza de efectuare a misiunii cuprinde ca
etape: dislocarea, angajarea propriu-zisã ºi redislocarea.
Generarea forþei (pregãtirea în þarã) vizeazã îndeplinirea mai multor
sarcini, dar în principal acestea sunt: stabilirea personalului participant la
misiune, instruirea acestuia ºi asigurarea suportului logistic necesar. Activitãþile presupun o sincronizare perfectã, astfel încât în timpul de reacþie
stabilit, unitatea sã poatã atinge capabilitatea operaþionalã cerutã. Foarte
important este sprijinul acordat unitãþii de eºaloanele superioare sau alte
structuri similare pentru: executarea recunoaºterilor în zona de operaþii;
efectuarea controlului medical ºi asigurarea imunizãrii personalului; realizarea stocurilor de autosusþinere ºi a mijloacelor de containerizare; coordonarea miºcãrii; comunicarea datelor despre punctele de îmbarcare ºi debarcare (Point of Embarkation & Point of Debarkation – POE & POD); asigurarea mijoacelor de transport rutiere, navale sau aeriane; integrarea propriului sistem de comunicaþii în cel al Forþei.
Sarcinile ce revin strict (direct) unitãþii sunt multiple ºi au ca obiective
principale: planificarea operaþionalã ºi realizarea produselor specifice acesteia; înfãptuirea mãsurilor de protecþie a Forþei; instruirea specificã misiunii; asigurarea funcþionãrii echipamentelor; paletizarea ºi containerizarea
materialelor; îmbarcarea tehnicii; deplasarea pe teritoriul naþional (dupã
planul detaliat întocmit în avans); îmbarcarea pe mijloacele de transport
strategic; trimiterea detaºamentului precursor. Prin ºi dupã transferul de
autoritate, batalionul intrã sub comanda operaþionalã a Comandamentului
Operaþional Întrunit.
Deplasarea forþelor ºi mijloacelor unitãþii se realizeazã prin mai multe
moduri, astfel încât sistemul de transport sã reacþioneze pozitiv la cerinþele
stabilite pentru dislocarea ºi susþinerea unitãþii.
Transportul rutier pe teritoriul naþional sau în teatrul de operaþii se realizeazã cu mijloace proprii ºi cu mijloace militare ºi civile primite în sprijin.
Mijlocul feroviar este utilizat pentru deplasarea pe distanþe mari, precum ºi pentru transportul unui volum mare de echipamente ºi materiale.
Transportul maritim este principalul mod de transport folosit pentru
majoritatea echipamentelor ºi materialelor din înzestrarea unitãþii, în vederea dislocãrii, susþinerii ºi redislocãrii.
Transportul aerian asigurã în totalitate deplasarea personalului ºi parþial sau integral a echipamentelor ºi materialelor din înzestrarea unitãþii.
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Cunoscând propriile capacitãþi de transport, precum ºi locaþia ºi distanþa pânã la punctele de îmbarcare (destinaþia finalã), ofiþerul responsabil
cu miºcarea batalionului întocmeºte cererile de sprijin cu mijloace de
transport.
Echipa de recunoaºteri în zona de operaþii, împreunã cu reprezentanþii
altor eºaloane, are o serie de sarcini importante care trebuie sã asigure:
însuºirea rapidã a misiunii; realizarea contactului cu elementele de comandã ºi cu cele cu care se coopereazã pe timpul misiunii, cu elementele Forþei
Multinaþionale de coordonare a miºcãrii; recunoaºterea punctelor de debarcare (Points of Debarkation – PODs), de regrupare sau staþionare, de constituire a unitãþii; evaluarea stãrii operative; verificarea facilitãþilor logistice existente; realizarea contactului cu reprezentanþii naþiunii-gazdã; preluarea procedurilor de operare (SOP-urilor) specifice misiunii ºi a caracteristicilor sistemului de comunicaþii ºi informaticã a Forþei Multinaþionale.
Detaºamentul precursor se transportã cu cel mai rapid mijloc de deplasare strategicã, respectiv avionul. Acesta are asupra sa cantitatea minimã
de echipamente ºi materiale necesare îndeplinirii sarcinilor în teatrul de
operaþii. Sarcinile detaºamentului precursor sunt, în principiu, urmãtoarele: stabilirea legãturii cu eºalonul superior, cu elementele de logisticã ºi
coordonare a miºcãrii din teatrul de operaþii, recunoaºterea ºi monitorizarea zonelor de recepþie, triere, staþionare ºi constituire a unitãþii, integrarea
propriului sistem de comunicaþii în cel aflat în teatrul de operaþii.
Structurile specializate în coordonarea miºcãrii (ofiþerul responsabil de
la nivelul batalionului ºi reprezentanþii eºaloanelor superioare) urmãresc ca
prin planificarea transporturilor sã se asigure sosirea forþelor principale ale
unitãþii în acelaºi timp, atât prin transport maritim, cât ºi aerian.
Imediat dupã efectuarea deplasãrii startegice se trece la recepþia, staþionarea, continuarea deplasãrii ºi integrarea (Reception, Staging, Onward
Movement & Integration - RSO&I) forþelor batalionului în teatrul de operaþii. În aceastã etapã responsabilitatea este colectivã, revenind atât autoritãþilor aliate, cât ºi celor naþionale (Elementul de Sprijin Naþional - NSE),
iar cooperarea cu elementele de sprijin ale naþiunii-gazdã (Host Nation
Support – HNS) este esenþialã.
Recepþia este procesul de primire, descãrcare, sortare ºi transport local
a personalului, echipamentelor ºi materialelor sosite în punctele de debarcare cãtre un raion de regrupare a personalului cu tehnica (Marshalling
Area), precum ºi asigurarea sprijinului de personal necesar: hrãnire, asistenþã medicalã, cazare etc.
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Staþionarea este procesul de adunare ºi organizare a personalului, echipamentelor ºi materialelor sosite în vederea continuãrii deplasãrii. De asemenea, în aceastã zonã se are în vedere asigurarea sprijinului de personal
necesar: hrãnire, asistenþã medicalã, cazare etc.
Continuarea deplasãrii este procesul prin care se asigurã repoziþionarea
unitãþii în mãsurã sã îndeplineascã cerinþele operaþionale ale misiunii.
Aceasta implicã deplasarea din raioanele de recepþie ºi de staþionare (Reception & Staging Areas) cãtre raionul de constituire a unitãþii (Tactical
Assambly Area – TTA).
Integrarea este procesul prin care se realizeazã structura (organizarea)
batalionului aºa cum a fost proiectat pentru misiune, în mãsurã sã fie angajat ca un întreg, dispus în raionul de constituire a unitãþii (TAA). Aceasta
implicã declararea stãrii gata din punct de vedere operaþional (Ready
Operational) ºi realizarea transferului de autoritate (TOA) cãtre eºalonul
superior din teatrul de operaþii. Comandamentul Forþei Multinaþionale
exercitã controlul operaþional asupra unitãþii ºi îi transmite ordinul de misiune. În funcþie de situaþia concretã din teatrul de operaþii, declararea stãrii gata din punct de vedere operaþional ºi efectuarea transferului de autoritate se poate face în unul dintre cele douã raioane amintite anterior, urmând ca raionul de constituire a unitãþii sã devinã un raion de pregãtire a
misiunii primite.
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Angajarea reprezintã efectiv participarea unitãþii la operaþie cu toate
forþele ºi mijloacele de care dispune, sub controlul operaþional al Comandamentului Forþei Multinaþionale, în conformitate cu memorandumul de
înþelegere semnat de România. Dacã succesul operaþiei este asigurat într-un
timp mai scurt decât perioada estimatã de participare a batalionului la operaþie, dupã susþinerea operaþiilor decisive urmeazã, evident, retragerea forþelor, operaþiile de tranziþie ºi redislocarea.
Redislocarea este definitã asemãnãtor cu dislocarea, ca fiind reaºezarea
forþelor ºi sprijinului logistic al acestora dintr-o zonã de operaþii în alta sau
în þarã, dupã îndeplinirea misiunii proprii - situaþie descrisã în prezentul
material.
Redislocarea presupune parcurgerea a patru etape: reconstituirea forþelor ºi desfãºurarea activitãþilor predislocare; deplasarea ºi desfãºurarea activitãþilor în punctele de îmbarcare (POEs); deplasarea strategicã cãtre
punctele de debarcare (PODs) ºi recepþia; deplasarea cãtre garnizoana de
dislocare la pace.
Dupã îndeplinirea misiunii, forþele se deplaseazã cãtre zonele de adunare stabilite (Assembly Areas - AAs) sau direct cãtre zona de adunare
pentru redislocare (Redeployment Assembly Area - RAA). În acest loc se
realizeazã transferul de autoritate (TOA) cãtre Comandamentul Operaþional Întrunit. Activitãþile din aceste zone de adunare pregãtesc unitatea pentru deplasare. Reconstituirea forþelor include o gamã largã de activitãþi
pentru restabilirea capabilitãþilor militare, în mãsurã sã asigure îmbarcarea
ºi efectuarea deplasãrii prin transport maritim ºi aerian: pachetizarea ºi
containerizarea echipamentelor ºi tehnicii; pregãtirea documentelor vamale; completarea datelor pentru coordonarea miºcãrii.
Deplasarea în cadrul teatrului de operaþii se poate face direct din raionul de adunare pentru redislocare (RAA) cãtre raioanele de regrupare a
personalului ºi echipamentelor (Marshalling Areas) corespunzãtoare punctelor de îmbarcare (POEs) sau prin traversarea unor zone de staþionare
(Staging Areas), în funcþie de distanþa ce trebuie parcursã, nivelul de
realizare a reconstituirii forþelor sau condiþiile teatrului de operaþii. În
punctele de îmbarcare, revin în prim-plan Elementul de Sprijin Naþional –
NSE, structurile de coordonare a miºcãrii ºi cooperarea cu elementele de
sprijin ale naþiunii-gazdã (Host Nation Support – HNS). Activitãþile din
punctele de îmbarcare se referã în special la: îmbarcarea containerelor; inspecþiile vamale; îmbarcarea personalului; verificarea listelor cu pasageri
ºi materiale.
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Deplasarea strategicã se poate realiza pe calea aerului sau prin transport maritim ºi dureazã de la plecarea (decolarea) primului vas maritim
(avion) pânã la ajungerea la destinaþie a ultimului transport (maritim sau
aerian) al unitãþii.
La ajungerea în punctele de debarcare (PODs), unitatea reia procesul
de recepþie, urmat de deplasarea cãtre garnizoana de dislocare la pace, în
funcþie de sosirea eºaloanelor de transport ºi mijloacele puse la dispoziþia
unitãþii.
Recepþia este procesul de debarcare a personalului ºi echipamentelor
din mijloacele de transport strategic, transportul local ºi asigurarea sprijinului de personal necesar: hrãnire, asistenþã medicalã, cazare etc. La ajungerea întregului personal ºi a echipamentelor în cazarmã se reconstituie
structura batalionului ºi se face transferul de autoritate (TOA) cãtre reprezentanþii forþelor terestre.
Recepþia se încheie dupã parcurgerea unor activitãþi cu caracter administrativ, ºi anume: înaintarea rapoartelor de misiune; parcarea ºi depozitarea echipamentelor ºi materialelor; controlul medical ºi evaluarea psihologicã a personalului; acordarea drepturilor financiare cuvenite pentru participarea personalului la misiune; desfãºurarea ceremoniei de înapoiere din
misiune.
Faza de regenerare a forþelor înseamnã acordarea perioadei de refacere,
revenirea la programul de instruire obiºnuit sau prin sistemul de învãþãmânt militar, completarea stocurilor, mentenanþa echipamentelor.
Bibliografie:
- S.M.G./P.F.-3.15, Manualul pregãtirii ºi executãrii misiunilor militare în afara teritoriului statului român de cãtre contingentele naþionale, Buzãu, 2005.
- S.M.G./L-2, Doctrina întrunitã pentru miºcare ºi transport, Bucureºti, 2006.
- L-14/1, Instrucþiuni privind operaþiunile de miºcare ºi transport ale unitãþilor ºi marilor unitãþi, Bucureºti, 2005.
- FM 3-93, The Army in Theater Operations, 2005.
- FM 100-17-3, Reception, Staging, Onward Movement and Integration, 1999.
- FM 100-17-5, Redeployment, 1999.
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Specificul ac]iunilor
plutonului de para[uti[ti
pentru h`r]uirea
inamicului
LOCOTENENT CIPRIAN EFIMOV

A

pariþia rãzboiului, ca ultim mod de rezolvare a diverselor diferende, a fost însoþitã de necesitatea ºi utilitatea infiltrãrii în dispozitivul (tabãra) adversarului a unor elemente proprii destinate culegerii de
informaþii referitoare la intenþii, compunere, tactici folosite sau pentru sabotarea diferitelor acþiuni.
O datã cu modernizarea tehnologiilor militare ºi intrarea aeronavelor
de luptã pe scena confruntãrilor armate, arta militarã a cunoscut o transformare crucialã, prin apariþia paraºutiºtilor militari ºi înfiinþarea trupelor
aeropurtate.
Paraºutismul militar a generat un nou profil al luptãtorului, iar trupele
de paraºutiºti au devenit rapid o forþã de elitã în cadrul oricãrei armate. În
rândul lor erau acceptaþi doar militarii foarte bine pregãtiþi, rezistenþi fizic
ºi cãliþi psihic, gata pentru a face faþã solicitãrilor de orice naturã pe timpul
ducerii acþiunilor (operaþiilor) specifice de cucerire ºi menþinere a unui
obiectiv important, de interzicere a unor zone sau puncte obligate de trecere sau de hãrþuire, toate desfãºurate în adâncimea dispozitivului adversarului.
Acþiunile de luptã specifice trupelor de paraºutiºti corespund cerinþelor
operative ºi tactice ale forþelor de la contact. În anumite situaþii acestea se
pot transforma în acþiuni, din proprie iniþiativã, desfãºurate asupra unor
obiective stabilite de comanda structurii paraºutate în dispozitivul advers.
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Scopul principal al acþiunilor în adâncimea dispozitivului advers este
de a preveni sau întârzia operaþiile inamicului într-o zonã specificã, de a-i
diminua potenþialul combativ ºi capacitatea de manevrã ºi reacþie, implicit
câºtigarea libertãþii de acþiune (iniþiativei) de cãtre forþele ce acþioneazã la
contact, afectând astfel inclusiv starea moralului trupei adversarului aflate
atât la contact, cât ºi la adâncime.
Specificul acestor acþiuni este puternicul lor caracter manevrier, dat de
contactul permanent cu adversarul. Totodatã, au un caracter ofensiv pronunþat ºi durata lor se poate extinde pânã la succesul operaþiei forþelor care
acþioneazã la contact. Subunitãþile de paraºutiºti acþioneazã de regulã independent, pe grupãri tactice care beneficiazã de sprijin din partea aviaþiei de
sprijin ºi artileriei cu bãtaie mare.
Aºadar, prin natura lor, acestea sunt acþiuni de interzicere, cu un pronunþat caracter ofensiv, planificate ºi desfãºurate pe zone (de interzis), pe
misiuni ºi grupãri tactice. Procedeele de luptã adoptate sunt diverse, în
majoritate neconvenþionale ºi specifice acþiunilor de hãrþuire a adversarului prin ambuscade, atacuri punctuale de scurtã duratã, distrugeri ºi obstacole, blocãri de comunicaþii, scoatere din funcþiune a unor obiective, raiduri ºi incursiuni.
Cheia succesului în acþiunile de hãrþuire este urmãrirea ºi surprinderea
adversarului în momentele ºi punctele critice ale manevrelor, precum ºi
menþinerea lui sub presiune permanentã. Acþiunile de micã amploare ºi
frecvenþã sunt favorabile scãderii moralului adversarului ºi conduc la dispersarea forþelor acestuia în scopul protecþiei forþelor proprii. Manevrele
rapide de pe o direcþie pe alta, atacul, ruperea luptei, retragerea, desfãºurate pe timp de noapte sau vizibilitate redusã, asigurã succesul operaþiilor
de hãrþuire a adversarului.
Pentru operaþia de hãrþuire, forþele participante pot varia de la o companie de paraºutiºti întãritã, pânã la un batalion, în raport de obiectivele
propuse, densitatea inamicului ºi coerenþa acþiunilor acestuia în zonã, posibilitãþile de sprijin logistic ºi natura terenului. De regulã, batalionul acþioneazã într-o zonã mai largã, pe subunitãþi mici coordonate central.
Plutonul de paraºutiºti acþioneazã în general în cadrul eºalonului superior, dar poate primi ºi misiuni cu un grad sporit de independenþã. În cazul
în care acþioneazã independent, plutonul de paraºutiºti este întãrit cu pânã
la o grupã de aruncãtoare, iar dispozitivul de luptã adoptat cuprinde comanda plutonului ºi gruparea de angajare.
Sistemul de comandã asigurã menþinerea legãturii cu eºalonul superior,
culegerea oportunã a informaþiilor ºi prelucrarea acestora. Cooperarea cu
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forþele terestre, aeriene ºi navale este dificilã, din cauza naturii acþiunilor
ºi necesitãþii luãrii deciziilor în timp scurt. De regulã, sprijinul este acordat la cerere, ºi nu pe baza unui plan detaliat întocmit anterior începerii
misiunii.
Gruparea de angajare este constituitã din majoritatea forþelor ºi mijloacelor. Subunitatea întãritã formeazã grupãri tactice acþionând de regulã pe
grupuri de asalt, de siguranþã, sprijin nemijlocit, cercetare ºi observare. Pe
timpul ducerii acþiunilor de hãrþuire, grupurile se constituie astfel încât
sã-ºi menþinã mobilitatea tacticã, sistemul de conducere, puterea de foc ºi
capacitatea de supravieþuire.
Sistemul de lovire în acþiunile plutonului de paraºutiºti, independent
sau în cooperare cu alte forþe, conjugã loviturile armamentului propriu trupelor de paraºutiºti cu cele ale aviaþiei ºi artileriei forþelor terestre. Baza
sistemului de lovire este constituitã de armamentul individual ºi cel de
întãrire. Focul este, de regulã, de scurtã duratã, însã de mare intensitate, cu
întrebuinþarea întregului armament la capacitate maximã, conferind acþiunii un caracter extrem de violent.
Pãtrunderea forþelor în dispozitivul adversarului se face prin paraºutare, de regulã pe timp de noapte, în unul sau mai multe raioane, sub protecþia forþelor de cercetare ºi siguranþã. Imediat dupã aterizare, subunitãþile
se regrupeazã pe structuri de luptã ºi „se disperseazã” în mod „organizat”,
în vederea trecerii ulterioare la îndeplinirea misiunilor de hãrþuire. De regulã, dupã îndeplinirea misiunilor, forþele ce executã hãrþuirea adversarului nu necesitã realizarea joncþiunii cu forþele care acþioneazã la contact,
procedeele aplicate pentru recuperarea acestora fiind ruperea luptei, retragerea ºi extracþia. Sunt însã ºi situaþii în care în funcþie de cerinþele forþelor
de la contact, operaþiile de interzicere se pot transforma în acþiuni de ocupare ºi menþinere care implicã recuperarea prin realizarea joncþiunii.
Perfecþionarea continuã a doctrinelor ºi strategiilor militare a dus la
apariþia doctrinei „bãtãliei aeroterestre”, promovatã cu succes în conflictele recente de mai toate statele occidentale. Astãzi, când armatele îºi reduc în mod simþitor efectivele, constituirea structurilor de mici dimensiuni,
foarte bine instruite, suple, elastice ºi deosebit de mobile reprezintã una din
etapele hotãrâtoare în crearea armatei moderne ºi eficiente.
Departe de a-ºi fi realizat virtuþile iniþiale, trupele de paraºutiºti realizeazã astãzi una dintre cele mai reuºite medieri a strategiilor care încearcã
sã anticipeze fizionomia conflictelor armate ale viitorului. În acest sens,
strategii admit faptul cã ocuparea teritoriului adversarului nu va mai fi în
mod obligatoriu necesarã, ci ar putea fi suficientã doar folosirea unor arme
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de înaltã tehnologie ºi întrebuinþarea pe scarã extinsã a aviaþiei ºi forþelor
aeropurtate pentru producerea unor distrugeri majore obiectivelor economice ºi militare vitale adversarului, paralel cu utilizarea forþei armate în
modalitãþi atipice prin acþiuni subversive, confruntãri interetnice sau interconfesionale, sabotaje etc.
În acest context, operaþiile speciale de mai micã anvergurã, clandestine, cu un înalt grad de risc ºi caracter neconvenþional, executate atât pe
plan militar cât ºi pe plan politic, în timp de pace sau de rãzboi, în scopul
susþinerii intereselor celui care le organizeazã, pot reprezenta nu numai o
completare a unor strategii convenþionale de apãrare eficientã, ci chiar proiectarea unui posibil mod de a purta rãzboaiele începutului de mileniu prin
întrebuinþarea extinsã a paraºutiºtilor militari când luptã.
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Dispozitivul de lupt`
al batalionului logistic
din brigada de infanterie
mecanizat` în ofensiv`
[i ap`rare
MAIOR CORNEL MIHÃEª

Misiunile batalionului logistic:
Misiune generalã: asigurarea suportului logistic al structurilor brigãzii
de infanterie mecanizatã în timp de pace, în situaþii de crizã ºi la rãzboi, pe
teritoriul naþional sau în afara acestuia.
Misiuni specifice:
- aprovizionarea unitãþilor brigãzii cu armament, muniþii, materiale
tehnice, C.L., echipament;
- executarea transporturilor de tehnicã, materiale ºi personal;
- achiziþionarea de materiale conform competenþelor;
- executarea lucrãrilor de reparaþii la tehnica din dotarea brigãzii;
- asigurarea asistenþei medicale;
- deservirea comandamentului brigãzii;
- asigurarea hrãnirii ºi cazãrii efectivelor.
Cerinþe pentru îndeplinirea misiunilor:
1.1. Asigurarea cu materiale
1.1.1. - Asigurarea cu materiale de resortul hranei ºi articole de igienã
personalã (clasa I)
1.1.2. - Asigurarea cu echipament individual, tehnicã de luptã ºi armament, tehnicã ºi materiale sanitar-veterinare, echipamente pentru
poligoane, complete pentru piese de schimb ºi accesorii (clasa II)
1.1.3. - Asigurarea cu combustibil, lubrifianþi, uleiuri ºi tipuri de cearã
(clasa III)
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1.1.4. - Asigurarea cu muniþii ºi explozivi, rachete dirijate, echipamente pentru atelierele de întreþinere ºi reparaþii muniþii, explozivi ºi rachete (clasa V)
1.1.5. - Asigurarea cu tehnicã ºi materiale comune cu economia naþionalã, altele decât cele cuprinse în clasele I, II, III, IV, V
1.1.6. - Aprovizionarea cu apã
1.1.7. - Gestionarea aprovizionãrii
- planificarea necesarului fizic ºi valoric
- cereri de aprovizionare
- procurarea / primirea, repartiþia ºi distribuirea bunurilor materiale
1.1.8. - Pregãtirea materialelor pentru transport
1.2. Asigurarea transportului
1.2.1. - Executarea operaþiilor în terminalele de transport
1.2.1.1. - manipularea tehnicii, materialelor ºi executarea formalitãþilor
vamale în aeroporturi/porturi/staþii CF
1.2.1.2. - executarea transferului încãrcãturilor la punctele de schimbare
1.2.1.3. - executarea operaþiilor de transfer pe C.F.
1.2.3. - Executarea operaþiilor de transport
1.2.3.1. - deplasarea pe uscat
1.3. Asigurarea serviciilor individuale
1.3.1. - Asigurarea serviciilor în cazarmã
1.3.1.1. - spãlarea echipamentului
1.3.1.2. - asigurarea condiþiilor pentru menþinerea igienei
1.4. Asigurarea întreþinerilor
1.4.1. - Asigurarea întreþinerilor tehnice periodice, verificãrilor ºi serviciilor
1.4.2. - Recuperarea / evacuarea echipamentelor deteriorate / defecte
1.4.3. - Diagnosticarea defecþiunilor echipamentelor
1.4.4. - Recuperarea pieselor de pe tehnica scoasã din uz
1.4.5. - Repararea tehnicii
1.5. Suportul medical
1.5.1. - Îngrijirea rãniþilor în luptã
1.5.1.1. - acordarea tratamentului medical de urgenþã
1.5.1.2. - trierea în vederea trimiterii rãniþilor cãtre facilitãþile medicale
militare
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1.5.2. - Asigurarea evacuãrii medicale
1.5.2.1. - evacuarea rãniþilor
1.5.3. - Prevenirea pierderilor datorate afecþiunilor medicale
1.5.3.1.- asigurarea de medicinã preventivã
1.5.3.2. - executarea supravegherii medicale
1.5.3.3.- prevenirea îmbolnãvirilor profesionale
1.5.3.4.- asigurarea asistenþei sanitar-veterinare
1.5.3.5 - prevenirea patologiei stomatologice
1.6. Asigurarea sprijinului financiar ºi de management al resurselor
1.6.1.- Asigurarea plãþilor pentru contractori ºi achiziþii
1.6.2.- Asigurarea plãþilor personalului
1.6.3.- Asigurarea serviciilor de platã ºi decontãri
1.6.4.- Asigurarea serviciilor de contabilitate
1.6.5.- Gestionarea resurselor financiare
1.7. Asigurarea sprijinului genistic general pentru infrastructurã
1.7.1. - Generarea curentului electric de pe mijloace mobile
1.7.2. - Asigurarea utilitãþilor în cazãrmi, tabere
1.7.3. - Evacuarea reziduurilor
1.7.4. - Prevenirea ºi stingerea incendiilor
1.8. Contractarea unor bunuri ºi servicii conform legislaþiei în
vigoare prin compartimentul de achiziþii potrivit competenþelor
1.9. Gestionarea distribuþiilor ºi repartiþiilor
Organizare, dispunere:
Comandament
Subunitãþi logistice:
- companie transport ºi depozitare armament ºi muniþii;
- companie transport ºi depozitare materiale tehnice;
- companie transport ºi depozitare materiale de intendenþã ºi C.L.;
- companie mentenanþã.
Subunitãþi de sprijin:
- companie stat-major ºi deservire;
- pluton deservire pentru comandamentul brigãzii.
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Elementele dispozitivului logistic:
- raion de dispunere a punctului de comandã;
- raion de dispunere a subunitãþilor batalionului;
- raioane de adunare a tehnicii deteriorate;
- axe de aprovizionare ºi evacuare;
- puncte de transbordare a tehnicii ºi materialelor;
- locaþii de depozitare materiale;
- puncte de transfer muniþii;
- instalaþii de depozitare temporarã a C.L.;
- detaºamente de încãrcare/descãrcare a materialelor din staþiile de
aprovizionare ºi descãrcare.
Punctul de comandã:
În punctul de comandã, compartimentele (personalul) ºi mijloacele tehnice aferente vor fi organizate astfel: centrul de operaþii, centrul de resurse,
centrul de comunicaþii, elemente ale subsistemului de securitate ºi elemente ale subsistemului logistic.
Centrul de operaþii se compune din compartimentele operaþii (S3) ºi
informaþii (S2); ºeful centrului de operaþii este ºeful compartimentului
operaþii. La ordinul comandantului batalionului se constituie ºi devine activ grupul de sprijin de luptã.
În centrul de resurse îºi desfãºoarã activitatea compartimentele personal (S1) ºi logisticã (S4); ºeful centrului de resurse este ºeful compartimentului logistic.
Centrul de comunicaþii are în compunere compartimentul comunicaþii
ºi informaticã (S6), inclusiv centrul de comunicaþii ºi de calcul ºi reprezintã ansamblul forþelor ºi mijloacelor de comunicaþii întrunite, din punct de
vedere organizatoric, funcþional ºi tehnic, sub comandã unicã; ºeful centrului de comunicaþii este ºeful compartimentului de comunicaþii ºi informaticã.
Elemente ale subsistemului de securitate sunt: structura de securitate,
subunitatea de pazã, formaþiunea de intervenþie în caz de atac, incendiu.
Elementele subsistemului logistic sunt reprezentate de punctul medical, popota, spaþiile de dormit, parcul cu tehnicã militarã, toaletele etc.
Elementele de siguranþã ale punctului de comandã stabilesc o zonã de
securitate de 1-2 km (pentru batalion) în jurul acestuia.
La punctul de comandã al batalionului, paza ºi apãrarea se organizeazã
pe trei cercuri de apãrare ºi înºtiinþare:
a) primul cerc este format din posturi cu militari (50 – 100 m);
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b) al doilea cerc este format de posturile din pazã interioarã ale subunitãþilor (200 – 1000 m);
c) al treilea cerc este format din posturile de observare înaintate ºi echipele de cercetare (500 – 2000 m).
Pentru a interzice apropierea forþelor inamicului de punctul de comandã se instaleazã urmãtoarele elemente de dispozitiv ºi tehnicã:
a) puncte de control trafic;
b) patrule;
c) posturi de observare;
d) senzori de miºcare.
Dispunerea batalionului logistic se face þinându-se seama de:
- misiunea ºi dispozitivul brigãzii de infanterie mecanizatã;
- succesiunea acþiunilor pentru ducerea luptei ce urmeazã a se desfãºura;
- dispunerea surselor de aprovizionare în teritoriu;
- existenþa, starea de viabilitate ºi orientarea cãilor de comunicaþii necesare executãrii transporturilor.
Pentru dispunerea subunitãþilor batalionului se folosesc, în primul
rând, localitãþile sau raioanele care oferã suficiente condiþii naturale de
protecþie, mascare ºi adãpostire.
Condiþii ce trebuie sã le îndeplineascã raioanele de dispunere:
- sã fie în apropierea cãilor de comunicaþie, a axelor de aprovizionareevacuare ºi sã dispunã de drumuri de pãtrundere ºi rocadã accesibile, fãrã
puncte obligatorii de trecere sau lucrãri de artã numeroase;
- sã permitã dispunerea dispersatã a elementelor din compunere;
- sã aibã acoperiri naturale ºi denivelãri de teren în care sã se poatã
amenaja adãposturi pentru personal, tehnicã, rãniþi, bolnavi ºi materiale;
- sã asigure condiþii naturale favorabile pentru realizarea mãsurilor de
protecþie, evacuare rapidã ºi în ascuns, precum ºi pentru organizarea ºi
desfãºurarea oportunã a activitãþilor de primire (evacuare) a rãniþilor ºi
bolnavilor;
- sã ofere posibilitãþi de organizare a încãrcãrii ºi descãrcãrii materialelor, de manevrã a autovehiculelor ºi de aterizare a elicopterelor pentru
transport;
- sã permitã luarea mãsurilor de prevenire ºi stingere a incendiilor;
- sã dispunã de surse de apã cu debit suficient ºi de calitate;
- sã nu fie în apropierea unor obiective importante, evitându-se dispunerea în/sau imediata apropiere a principalelor centre industriale, nodurilor
importante de comunicaþii feroviare ce pot fi lovite de inamic.
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La nevoie, în raioanele de dispunere a batalionului logistic se executã
amenajãri ºi lucrãri genistice, folosindu-se forþele ºi mijloacele proprii,
precum ºi cele destinate de comandantul brigãzii.
În toate situaþiile, se stabilesc ºi raioane de dispunere de rezervã, de
regulã la o distanþã de 1-2 km faþã de cel de bazã, iar în anumite situaþii,
ºi mai mult.
În cadrul raioanelor de dispunere, subunitãþile se instaleazã dispersat,
la o depãrtare care sã-i asigure siguranþã.
Depozitele de armament, muniþii ºi carburanþi-lubrifianþi vor fi dispuse
cãtre partea din faþã a raionului, cãtre limita dinainte a dispozitivului.
Subunitãþile de transport se dispun pe lângã formaþiunile care le deservesc, fiind în mãsurã ca, la nevoie, sã execute transporturi ºi în folosul altor
formaþiuni.
Manevra:
Deplasarea batalionului logistic se executã pe timp de pace, în situaþii
de crizã, în timp de rãzboi ºi în perioada postconflict, în scopul:
a) dislocãrii dintr-o zonã în alta;
b) intervenþiei în anumite zone;
c) desfãºurãrii forþelor în vederea realizãrii dispozitivelor stabilite;
d) introducerii în operaþie;
e) realizãrii unor manevre rapide;
f) schimbãrii zonelor de dispunere;
g) constituirii rezervelor;
h) refacerii capacitãþii operaþionale.
Subunitãþile constituie dispozitive de deplasare, în funcþie de:
a) probabilitatea întâlnirii cu inamicul;
b) misiunea primitã;
c) existenþa mijloacelor de deplasare;
d) felul ºi valoarea obstacolelor naturale ºi a trecerilor peste acestea.
Cerinþe pentru executarea manevrei:
1.1. Executarea acþiunilor tactice asociate cu proiectarea ºi dislocarea forþelor
1.1.1. - Executarea activitãþilor de dislocare / redislocare tacticã
1.1.2.1. - executarea activitãþilor pre-dislocare
1.1.2.2. - executarea activitãþilor în punctele de debarcare ºi în raioanele de adunare
1.1.2.3. - executarea activitãþilor de redislocare
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1.2. Executarea deplasãrilor tactice ale trupelor
1.2.1. - Pregãtirea forþelor pentru deplasare
1.2.2. - Executarea deplasãrii administrative
1.2.2.1. - deplasarea prin marº
1.2.2.2. - deplasarea prin transport (rutier, feroviar, naval sau aerian)
1.2.2.3. - deplasarea combinatã prin marº ºi transport
1.2.3. - Executarea marºului tactic
1.3. Ocuparea unei zone
1.3.1. - Ocuparea unui raion de adunare
Manevra începe dupã efectuarea distribuþiei de materiale, organizarea
transporturilor, pe mãsura terminãrii lucrãrilor de reparaþii ºi predãrii cãtre
eºaloanele superioare sau unitãþilor de reparaþii teritoriale a autovehiculelor deteriorate ce depãºesac posibilitãþile proprii, astfel încât sã nu producã întreruperi ale activitãþilor de acordare a asistenþei medicale specializate, evacuãrii rãniþilor ºi bolnavilor ºi asigurãrii cu medicamente ºi materiale sanitare.
Particularitãþi în operaþia (lupta) de apãrare:
Aprovizionarea trupelor se realizeazã cu prioritate din sursele de aprovizionare de teritoriu, începând cu cele existente în apropierea limitei
dinaintea dispozitivului.
Materialele rãmase în sursele de teritoriu ºi în garnizoanele de reºedinþã, apropiate de limita dinainte a dispozitivului, dupã completarea stocurilor, se evacueazã în adâncimea apãrãrii, în depozitele existente sau constituite la nevoie.
Materialele consumate sau distruse ca urmare a acþiunilor inamicului
se completeazã în cel mai scurt timp, în funcþie de eºalon ºi misiunile de
îndeplinit, de regulã zilnic la eºaloanele tactice ºi când este posibil, ºi la
celelalte eºaloane.
Când brigada acþioneazã pe o direcþie independentã, se pot crea eºaloane de materiale care se dispun înapoia raioanelor subunitãþilor de logisticã
ale brigãzii (unitãþilor) sau chiar în cadrul acestora.
Formaþiunile batalionului logistic se dispun, de regulã, pe direcþia pe
care se apãrã forþele principale ale brigãzii, iar pe cealaltã direcþie se poate
constitui un eºalon de materiale care sã funcþioneze împreunã cu formaþiunile de logisticã ale unitãþilor care se apãrã pe direcþia respectivã.
Manevra batalionului logistic în lupta de apãrare se executã în urmãtoarele situaþii:
- când se executã regrupãri de trupe;
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- când inamicul a reuºit sã pãtrundã în fâºia de apãrare a brigãzii ºi sã
ajungã la jumãtatea distanþei iniþiale dintre limita dinainte a dispozitivului
ºi raioanele de dispunere ale subunitãþilor de logisticã;
- când se executã o contraloviturã (contraatac);
- când raioanele de dispunere ale brigãzii au fost descoperite ºi lovite
de inamic ºi când au fost contaminate.
Particularitãþi în operaþia (lupta) ofensivã:
În operaþia ofensivã se destinã o rezervã de forþe ºi mijloace de evacuare ºi reparaþii, capabilã sã intervinã în sprijinul forþelor de angajare
imediatã, care au suferit pierderi mari în tehnicã ºi armament.
Evacuarea rãniþilor ºi bolnavilor pe timpul ducerii operaþiei ofensive se
organizeazã în principiu de cãtre eºalonul superior care, înainte de începerea acþiunilor de luptã, repartizeazã ºi trimite mijloace sanitare de evacuare
la formaþiunile medicale subordonate.
Pe timpul ducerii operaþiei ofensive, cãile de comunicaþii se prelungesc
spre înainte, pe mãsurã ce se pãtrunde în dispozitivul de apãrare inamic.
În funcþie de nevoile trupelor, ritmul ofensivei, situaþia operativã (tacticã) ºi starea de practicabilitate a cãilor de comunicaþie, formaþiunile de
logisticã se deplaseazã ºi se dispun în noi raioane, manevra executându-se
prin salturi, astfel încât acestea sã nu rãmânã faþã de aliniamentul atins de
trupe la mai mult decât dublul distanþei la care s-au dispus iniþial. Manevra
se face organizat, de regulã pe timp de noapte, respectându-se cerinþele de
mascare ºi proprietãþile de protecþie ale terenului.
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Actualitatea pericolelor
NBC: riscuri [i amenin]`ri
MAIOR DR. GABRIEL ACHIM
DR.ION OLTEANU

C

ontinuãm seria de articole referitoare la riscuri ºi ameninþãri NBC
cu partea ce trateazã emisiile, altele decât atacul, iar în cadrul
acestui capitol ne vom referi la accidentul biologic.
Toxinele biologice industriale (TBI) sunt compuºi chimici produºi de
microorganisme biologice. Virulenþa a numeroase microorganisme patogene este datã tocmai de aceastã proprietate a lor de a elibera în mediul
înconjurãtor diferite substanþe toxice. Astfel, numeroase boli nu sunt decât
consecinþa acþiunii acestor substanþe asupra organismului uman.
Microorganismele pot produce toxine prin douã mecanisme ºi astfel
apar:
• endotoxinele, care sunt constituenþi ai celulei bacteriei – sunt termostabile ºi nu sunt distruse de formol;
• exotoxinele, rezultã în urma metabolismului normal al bacteriei ºi
sunt eliminate în organismul uman, unde provoacã simptomele bolii ºi
stimuleazã rãspunsul imunitar specific (producerea de anticorpi) – sunt
termolabile ºi distruse de formol.
Toxinele pot apãrea atât în organismul viu (in vivo), cât ºi în mediul de
culturã artificial (in vitro). Astfel este posibilã fabricarea unor toxine prin
sintezã chimicã sau prin alte procese biochimice.
Printre cele mai periculoase toxine putem enumera: toxina diftericã,
toxina tetanicã ºi toxina botulinicã, cea din urmã fiind una dintre cele mai
toxice substanþe cunoscute.
iunie, 2007
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Anumite toxine produse de microorganisme ºi mucegaiuri (ciuperci
microscopice) sunt utilizate în scopuri medicale (atropina, morfina, streptomicina, penicilina).
Unele state deþin tehnologia preparãrii unor produse microbiene ºi fungice prin procese industriale.
Uzinele de producere a medicamentelor, laboratoarele de micro-biologie, laboratoarele de experimentãri în domeniul ingineriei genetice, procesele de fermentaþie industrialã, procesele de biodegradare a dejecþiilor ºi a
altor compuºi organici pot constitui surse de emisii (emanaþii) periculoase
pentru oameni, animale ºi plante.
Protecþia împotriva unor asemenea emisii se realizeazã prin mãsuri
organizatorice, de prevenire, sanitaro-igienice ºi antiepidemice de tratament ºi evacuare. Folosirea echipamentelor de protecþie individualã asigurã protecþia pe timpul evacuãrii (autoevacuãrii) din zona afectatã.
Obiectivele cu risc biologic potenþial ar putea fi spitalele, laboratoarele
sau fabricile de medicamente care se ocupã cu cercetãri în domeniu (unde
sunt realizate culturi de viruºi, iar în cazul unui atac terorist pot produce
multe victime în rândul oamenilor) ca: SICOMED S.A. BUCUREªTI,
ANTIBIOTICE IAªI, TERAPIA CLUJ, Institutul Cantacuzino, Institutul
de Virusologie ºi Bacteriologie Pasteur, Spitalul de boli infecþioase Victor
Babeº, S.C. BIOFARM, PROMEDIC Bucureºti, LABORMED PHARMA.
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TEATRE
DE OPERA}II

Protec]ia copiilor
în conflictele armate
ªTEFAN MUT
(apãrut în Buletinul de informare al Centrului de Drept Internaþional Umanitar nr.21/2007)

A

genþiile de presã internaþionale, la începutul acestui an, au transmis ºtirea cã „Marea Britanie a trimis soldaþi minori în Irak”. Se
mai preciza cã, deºi semnase rezoluþia ONU „Salvaþi copiii”, obligaþiile
asumate nu au fost respectate. Cincisprezece militari, între care patru femei, au fost trimiºi în misiune cu o sãptãmânã înainte de a împlini 18 ani.
La sesizarea unor organizaþii neguvernamentale, ei au fost retraºi dupã trei
sãptãmâni. Situaþia a pus într-o poziþie neconfortabilã guvernul britanic în
general, responsabilii Ministerului Apãrãrii în special, care au fost nevoiþi
sã-ºi recunoascã vina. Pentru a vedea care sunt reglementãrile în acest domeniu, vom prezenta în continuare demersurile comunitãþii internaþionale
pentru adoptarea unor norme juridice care sã ofere protecþie copiilor în caz
de conflict armat.
Problema folosirii copiilor în conflictele armate este o preocupare importantã a comunitãþii internaþionale. Încadrate în domeniul mai larg al
drepturilor omului, anumite categorii, între care ºi copiii, trebuie sã beneficieze de o protecþie specialã. Câteva repere, de datã mai recentã, marcheazã traseul elaborãrii unor reglementãri în acest domeniu.
În perioada 18-20 octombrie 1999 a avut loc „Conferinþa pentru oprirea folosirii copiilor în conflictele armate” (Stop the Use of Children as
Soldiers), la Berlin, organizatã de cãtre Coaliþia „Stop the Use of Child
Soldiers”, cu sprijinul Comisariatului European pentru acþiuni umanitare
iunie, 2007
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(ECHO-organism al Uniunii Europene) ºi al Ministerului Federal de Externe
al Germaniei.
Conferinþa de la Berlin s-a înscris într-o acþiune de amploare, iniþiatã
în iunie 1998 de mai multe organizaþii internaþionale guvernamentale ºi
neguvernamentale, în vederea elaborãrii ºi adoptãrii unui Protocol Adiþional la Convenþia privind Drepturile Copilului, care sã interzicã în mod
expres recrutarea ºi participarea persoanelor sub 18 ani în conflicte
armate, internaþionale sau naþionale.
Principalul opozant al Protocolului adiþional a fost SUA, a cãror legislaþie permite atât înrolarea tinerilor de 16 ani, cât ºi trimiterea lor în zone
conflictuale.
Dintre þãrile europene, doar Marea Britanie practicã înrolarea voluntarã a tinerilor începând de la 16 ani ºi nu are prevederi juridice care sã
interzicã folosirea lor în luptã. Alte þãri europene, deºi interzic folosirea în
conflicte a soldaþilor sub 18 ani, permit recrutarea pe bazã de voluntariat a
tinerilor începând de la 17 ani. Interesul pentru menþinerea acestui regim,
prin dificultãþile pe care le-ar avea în condiþiile profesionalizãrii armatei ºi
desfiinþãrii serviciului militar obligatoriu, este motivul folosit în special de
statele membre NATO (Franþa, Belgia, Luxemburg, Germania), dar ºi din
afara NATO (Elveþia). Într-o serie de þãri care au practicat pânã recent
acest regim (ex.Finlanda), legislaþia a fost revizuitã pentru ridicarea limitei la 18 ani.
Conferinþa a pus în evidenþã divergenþe de poziþie ºi în interiorul statelor Europei.
Vorbitorii au exprimat în discursurile lor sprijinul ferm pentru protocol, care sã interzicã atât participarea în conflicte, cât ºi recrutarea înainte
de 18 ani.
Conferinþa europeanã a fost precedatã de o conferinþã a þãrilor africane (aprilie 1999, Maputo) ºi de una a þãrilor latino-americane (iunie
1999, Montevideo), ambele soldate cu adoptarea unor declaraþii care susþin
ferm varianta maximã a Protocolului (sintetizatã de Coaliþia pentru oprirea
folosirii copiilor în conflicte în formula „Straight 18”, respectiv impunerea acestei limite de vârstã atât pentru participare, cât ºi pentru recrutare).
Declaraþia de la Maputo a dobândit un plus de greutate prin însuºirea
ei de cãtre Organizaþia Unitãþii Africane.
Dezbaterile în plen ºi cele patru grupuri de lucru au pus în evidenþã o
serie de progrese recente care favorizeazã extinderea consensului în favoarea limitei de 18 ani, dintre care unele introduc chiar elemente cu forþã juridicã în dreptul internaþional:
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- Rezoluþia nr.1261/1999 a Consiliului de Securitate al ONU privind
protecþia specialã a copiilor în situaþii de conflict armat;
- Recomandarea Secretariatului General al ONU adresatã Consiliului de Securitate ca vârsta minimã pentru recrutare ºi participare la ostilitãþi sã fie de 18 ani, iar membrii forþelor ONU de menþinere a pãcii sã aibã
cel puþin vârsta de 21 de ani ºi în niciun caz sub 18 ani;
- Adoptarea Statutului Tribunalului Penal Internaþional face din
recrutarea ºi înrolarea copiilor sub 15 ani sau folosirea lor în ostilitãþi o crimã de rãzboi, fie cã este vorba de conflicte internaþionale sau interne ºi indiferent dacã înrolarea are loc în forþele armate regulate sau în grupuri
înarmate;
- Convenþia nr.182 (iunie 1999) a Organizaþiei Internaþionale a
Muncii este primul document internaþional cu putere juridicã în care este
înscrisã vârsta de 18 ani ca limitã pentru recrutarea în forþele armate ºi
consemneazã recrutarea forþatã sau voluntarã a copiilor sub 18 ani în vederea folosirii în conflicte armate printre formele cele mai grave de exploatare a copiilor.
O contribuþie importantã la impunerea unui nou standard internaþional
în materie, asemãnãtoare celor douã declaraþii menþionate (latino-americanã ºi africanã) are ºi Declaraþia miniºtrilor nordici, prezentatã la conferinþã de doamna Anna Lindh, ministrul de externe al Suediei.
Prin activitatea sa, reprezentantul special al Secretariatului General al
ONU pentru copii în situaþii de conflict armat, domnul Olara Ottunu ºi
Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaþi (UNCHR) au susþinut apelul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului, doamna Marry Robinson, ca
„legislaþiile naþionale sã nu fie invocate ca obstacol la elaborarea unor
standarde internaþionale mai avansate”.
Dezbaterile din cadrul conferinþei, desfãºurate atât în plen cât ºi în cadrul celor patru grupuri de lucru, au pus în discuþie participarea insuficient
de activã a þãrilor care susþin limita de 18 ani din cadrul Grupului de lucru
ce elaboreazã Proiectul Protocolului adiþional. Dorinþa Coaliþiei ºi a multor
guverne a fost ca textul sã fie finalizat ºi semnat în ianuarie 2000, la a X-a
aniversare a Convenþiei privind Drepturile Copilului.
Conferinþa europeanã „Stop the Use of Children as Soldiers” ºi-a propus adoptarea unei Declaraþii asemãnãtoare celor de la Maputo ºi
Montevideo, pentru susþinerea semnãrii Protocolului Adiþional la Convenþia privind Drepturile Copilului. Numeroºi participanþi, reprezentând atât
organizaþiile membre ale Coaliþiei „Stop the Use of Children Soldiers”, cât
ºi o serie de delegaþii ale statelor europene ºi din þãrile observatoare, au
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pledat pentru o declaraþie care sã susþinã varianta maximalã („Straight
18”), argumentând cã menþinerea limitei de vârstã doar pentru participarea
la conflictele armate ar fi un pas înapoi ºi chiar „o palmã pe obrazul þãrilor
africane ºi latino-americane”, care, deºi mult mai direct vizate de fenomenul incriminat, au formulat opþiuni ferme în acest sens.
Raportul întocmit de Coaliþia „Stop the Use of Child Soldiers” privind
rãspândirea fenomenului în þãrile europene a pus în evidenþã existenþa unei
practici alarmante, constând în recrutarea ºi pregãtirea de cãtre anumite
grupuri înarmate (exemplu: PKK, UCK) a unor copii aparþinând familiilor
kurde, respectiv albaneze, rezidente în þãri terþe. În ce priveºte PKK, acest
fenomen a fost constatat în Franþa ºi Suedia. Recrutarea copiilor, inclusiv
a fetelor, dupã paravanul unor tabere cu profil „cultural”, este cu atât mai
greu de controlat cu cât familiile de origine ezitã sã reclame poliþiei înrolarea forþatã a copiilor, fie din fanatism faþã de „cauza miºcãrii”, fie de frica
unor posibile represalii. Practici similare UCK au fost înregistrate în Elveþia.
Se estimeazã cã fenomenul poate fi întâlnit ºi în alte þãri europene, pe teritoriul cãrora existã o comunitate kurdã organizatã. Numãrul tinerilor sub
18 ani expuºi acestui tratament a fost evaluat pentru anul 1998 la cel puþin 3.000, dintre care 10% fete.
Un demers al Coaliþiei „Stop the Use of Child Soldiers”, relevant pentru România pe timpul Preºedinþiei OSCE, l-a constituit formularea unor
recomandãri cãtre Summit-ul OSCE desfãºurat la Istanbul în noiembrie
1999. Recomandãrile au conþinut un apel la angajarea OSCE în susþinerea
introducerii noului standard internaþional, atât prin angajamentul direct al
statelor membre, cât ºi prin impunerea limitei de 18 ani pentru misiunile
cu componentã militarã ale OSCE (dupã modelul recomandãrii Secretariatului General al ONU privind vârsta combatanþilor din forþele ONU de
menþinere/impunere a pãcii). „Protocolul opþional la Convenþia cu privire
la drepturile copilului privind implicarea copiilor în conflictele armate” a
intrat în vigoare la 12 februarie 2002. Pânã în prezent, Protocolul este semnat ºi ratificat de 111 state ºi acceptat de 35 state. Legislaþia naþionalã în
vigoare prevede limita minimã de 18 ani atât pentru recrutare, cât ºi pentru participarea la acþiuni militare. România, la 10.11.2001, a semnat ºi ratificat Protocolul Adiþional.
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în teren muntos

LOCOTENENT MARIAN BÎRSAN

Psihologia supravieþuirii
Militarul trebuie sã aibã o atitudine mentalã pozitivã pentru a supravieþui. Este esenþial ca el sã-ºi doreascã, în primul rând, sã supravieþuiascã.
Fãrã aceastã dorinþã, toate cunoºtinþele acumulate se dovedesc inutile.
Pentru a supravieþui cu succes, nu este destul sã ºtie sã-ºi construiascã
adãposturi, sã-ºi procure hrana, apa sau sã navigheze fãrã mijloace de orientare moderne. Aceste cunoºtinþe sunt necesare dar nu suficiente.
De aceea, specialiºtii studiazã problema psihologiei supravieþuirii ºi încearcã sã identifice factorii care influenþeazã comportamentul uman într-o
astfel de situaþie, ºi sã deducã modalitãþile concrete de acþiune pentru a
supravieþui cu succes.
Termenul de „supravieþuire” pentru rãzboiul modern ºi, mai ales în
condiþiile extinderii ariei de acoperire a mijloacelor de comunicaþii actuale,
devine aparent desuet. Pare aproape imposibil ca un militar sã ajungã astãzi într-o situaþie de izolare, fãrã sã comunice cu ceilalþi ºi nevoit sã supravieþuiascã pânã în momentul recuperãrii. ªi totuºi, realmente unii militari
ajung sã fie nevoiþi sã supravieþuiascã ºi sã lupte pentru a fi recuperaþi.
Militarul aflat într-o situaþie de supravieþuire este bombardat cu factori
de stres din mediul exterior, care au un impact puternic asupra psihicului
ºi care determinã reacþii ale organismului. Neînþelegerea acestor reacþii îl
poate transforma dintr-un militar foarte bine pregãtit, într-unul indecis ºi
cu ºanse reduse de supravieþuire. Factorii de stres nu acþioneazã asupra
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organismului în mod individual ºi separat, ci simultan, conjugat. Organismul scaneazã aceºti factori de stres, îi identificã ºi se pregãteºte sã reacþioneze. Astfel, au loc aproape simultan câteva schimbãri. Organismul elibereazã rezervele de zahãr ºi grãsimi pentru a oferi un surplus de energie.
Creºte intensitatea respiraþiei pentru a oferi sângelui mai mult oxigen. Tensiunea muscularã creºte. Sunt activate mecanismele de coagulare a sângelui pentru a preveni hemoragiile cauzate de rãni. Simþurile devin mult mai
ascuþite, iar tensiunea arterialã creºte pentru a oferi mai mult sânge muºchilor. Organismul este pregãtit de acþiune. Totuºi, nu poate menþine acest
nivel de alertã la infinit. Factorii de stres se acumuleazã, iar organismul
devine din ce în ce mai obosit în lupta cu aceºtia. Anticiparea factorilor de
stres ºi dezvoltarea strategiilor de rãspuns sunt douã metode eficiente de
management al stresului. Cei mai rãspândiþi factori de stres întâlniþi într-o
situaþie de supravieþuire sunt: riscul de rãnire, boalã sau deces, incertitudinea ºi lipsa controlului, foamea, setea, oboseala, izolarea. Aceºtia determinã reacþii naturale ca: teama, anxietatea, furia, frustrarea, depresia, singurãtatea, plictiseala, vina.
Misiunea militarului este sã supravieþuiascã. Dacã reacþiile organismului sunt controlate ºi dirijate în direcþia potrivitã, ºansele militarului de a
supravieþui cresc. Aceste reacþii îl determinã pe militar sã fie mult mai
atent pe timpul pregãtirii, sã lupte pentru a-ºi învinge teama, sã aibã încredere în camarazi ºi sã-ºi pãstreze încrederea în forþele proprii, indiferent de
situaþie. Atunci când militarul nu poate controla aceste reacþii într-un mod
pozitiv, ºansele lui de supravieþuire scad. El va fi învins de propriul psihic,
mult înainte ca sã cedeze fizic. Aºadar, militarul trebuie sã se pregãteascã
pentru o situaþie de supravieþuire astfel încât acþiunile ºi reacþiile sale sã fie
constructive, ºi nu distructive. Supravieþuirea este o provocare soldatã în
timp cu nenumãrate exemple de eroism, curaj ºi sacrificiu, calitãþi pe care
militarul le poate demonstra dacã s-a pregãtit pentru aceasta.
Pentru a supravieþui cu succes, militarul trebuie sã posede ceea ce se
numeºte „atitudinea supravieþuitorului”. Aceastã atitudine se construieºte
prin antrenament. Iatã câteva sfaturi practice pentru antrenament în vederea supravieþuirii:
- „Cunoaºte-te pe tine însuþi!“: fã-þi timp sã descoperi cine eºti, sã îþi
identifici punctele slabe ºi pe cele forte ºi antreneazã-te acolo unde eºti mai
puþin pregãtit;
- „Anticipeazã-þi temerile!“: identificã ceea ce te-ar speria cel mai tare
dacã ai fi nevoit sã fii într-o situaþie de supravieþuire ºi antreneazã-te pen64
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tru a putea acþiona eficient; ideea nu este sã elimini teama, ci sã poþi acþiona eficient în prezenþa ei;
- „Fii realist!“: evalueazã situaþia obiectiv; „pregãteºte-te pentru ceea
ce e mai rãu ºi sperã pentru ceea ce e mai bine”;
- „Adoptã o atitudine pozitivã!“: învaþã sã gãseºti ceva pozitiv în orice
împrejurare;
- „Aminteºte-þi mereu care este miza!“: miza acestei situaþii este chiar
viaþa ta ºi a celorlalþi care depind de tine;
- „Antreneazã-te!“: pregãtirea sã cuprindã situaþiile pe care este probabil sã le întâlneºti într-o situaþie de supravieþuire, iar antrenamentul sã fie
cât mai realist.
Orice militar aflat într-o situaþie stresantã are tendinþa sã intre în panicã dacã nu este bine antrenat ºi pregãtit psihologic pentru a face faþã oricãrei situaþii posibile. Într-o situaþie de supravieþuire, militarul nu poate controla factorii de mediu, dar poate controla reacþia organismului ºi rãspunsul
acestuia la influenþa lor. De aceea, învãþarea ºi aprofundarea tehnicilor de
management al stresului (relaxarea, managementul timpului, tehnicile de
structurare cognitivã) pot determina o creºtere semnificativã a ºanselor de
supravieþuire.
Supravieþuirea în teren muntos
Supravieþuirea în munþi presupune tehnici ºi proceduri caracteristice.
Muntele, aºa cum ºtim ºi din popor, are legile sale nescrise, pe care dacã
nu le respecþi, plãteºti, iar preþul într-o astfel de situaþie poate fi chiar viaþa.
Pregãtirea militarilor pentru a supravieþui în munþi trebuie sã se axeze pe
faptul cã mediul montan este unul extrem de imprevizibil. Vremea are caracteristici aparte: într-o singurã zi, la munte pot cãdea mai multe tipuri de
precipitaþii (ploaie, burniþã, lapoviþã, ninsoare); temperaturile sunt mult
mai scãzute ºi precipitaþiile mai abundente decât în alte zone; cu cât este
mai mare altitudinea, cu atât mai scãzute temperaturile. De aceea, atunci
când este preconizatã desfãºurarea unor acþiuni în mediul montan, militarii
trebuie sã aibã asupra lor echipament de protecþie împotriva frigului ºi a
ploii, chiar dacã sunt planificate a se desfãºura vara. O piesã extrem de importantã în mediul montan este sacul de dormit. Un sac de dormit bun îi va
oferi militarului confortul necesar odihnei, precum ºi puterea de a o lua de
la capãt în ziua urmãtoare. Dacã nu existã un sac de dormit, acesta poate
fi improvizat din frunze uscate, ace de brad, material de paraºutã.
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Alte elemente necesare supravieþuirii sunt: o jachetã impermeabilã, un
cuþit, chibrituri pãstrate într-o pungã pentru a nu se uda, o busolã de calitate, o hartã, o lanternã, raþii pentru situaþii de urgenþã ºi mijloace de semnalizare (oglindã, grenade fumigene etc.).
Natura termenului este un alt factor important ce influenþeazã ºansele
de supravieþuire ale militarului în mediul montan. Diferenþele mari de nivel, terenul accidentat acoperit de vegetaþie deasã, specifice mediului montan, îngreuneazã mult deplasarea. Deplasarea în mediul montan presupune
existenþa permanentã a riscului de accidentare. Entorsele, luxaþiile ºi fracturile membrelor sunt cele mai frecvente. De asemenea, observarea ºi orientarea sunt mult îngreunate. Acestea pot determina întârzieri în deplasarea
militarilor, precum ºi rãtãcirea. Lipsa reperelor pentru orientare poate cauza frustrare ºi iritare, iar aceste stãri negative contribuie la înrãutãþirea situaþiei militarului. De aceea, pentru a supravieþui în mediul montan, militarul trebuie sã respecte câteva reguli:
- „Echipeazã-te corespunzãtor“!: supravieþuirea în munþi necesitã echipament corespunzãtor;
- „Nu te deplasa pe întuneric“!: dacã nu ai mijloace de vedere pe timp
de noapte, nu te deplasa pe întuneric deoarece va creºte riscul de accidentare;
- „Nu îþi construi adãpost pe vãi“!: aºa cum am mai menþionat, vremea
în mediul montan se poate schimba extrem de rapid, iar formarea unor torente în urma precipitaþiilor te poate surprinde;
- „Deplaseazã-te pe linia de cotã“!: încearcã sã stai pe aceeaºi altitudine pentru a-þi uºura deplasarea.
Orice situaþie de supravieþuire implicã procurarea hranei ºi a apei.
Mediul montan caracteristic zonelor temperate ºi tropicale oferã destule
oportunitãþi de procurare a hranei ºi apei. Cu toate acestea, militarul trebuie sã fie precaut atunci când alege o anumitã plantã sau un animal pentru a se hrãni. Majoritatea factorilor nocivi dispar o datã cu fierberea sau
gãtirea lor la foc. Totuºi, existã toxine care nu dispar o datã cu fierberea
(vezi ciupercile) ºi acestea pot pune în pericol viaþa ºi sãnãtatea militarului. O plantã consumatã de animale nu este un indiciu obligatoriu cã ar fi
comestibilã ºi pentru om. Pentru a fi sigur cã hrana este comestibilã, aceasta trebuie gãtitã foarte bine. Înainte de a o consuma, militarul trebuie sã
deguste hrana ºi sã aºtepte câteva minute pentru a vedea dacã existã reacþii
adverse, dupã care poate trece la consumarea acesteia. Apa este de preferat sã fie fiartã înainte de a fi consumatã.
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Regulile ºi aspectele precizate anterior nu acoperã toate situaþiile pe
care militarul le poate întâlni în mediul montan. Ele însã oferã o bazã pentru studiu ºi lucru practic. Recomandarea utilã tuturor militarilor este ca
înainte de a pleca în misiune sã se documenteze asupra aspectelor legate
de mediul natural în care vor acþiona. Documentarea trebuie sã aibã ca finalitate pregãtirea echipamentului, precum ºi pregãtirea teoreticã a militarului pentru a înfrunta mediul natural în care va acþiona.
Continuare în numãrul viitor.
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Ac]iunile subunit`]ilor
de arunc`toare în cadrul
opera]iilor de men]inere/
impunere a p`cii
LOCOTENENT CÃTÃLIN CHIRILÃ

C

onflictul ºi îndeosebi rãzboiul prezentului ºi viitorului au caracteristici noi, atât în universul conceptual, cât ºi în dinamismul ºi dimensiunea lor practicã. Acþiunea militarã se încadreazã în noul concept ºi
aduce, la rândul ei, elemente noi, de flexibilitate la împrejurãri, ºi prin reacþia inamicului. Caracterul multinaþional ºi interaliat al acþiunilor militare
determinã interoperabilitatea acþionalã, tehnicã ºi administrativã dintre
structurile participante ale diferitelor state, ca cerinþã impusã de necesitatea omogenizãrii conducerii ºi desfãºurãrii operaþiilor.
Succesul împotriva unui adversar este de neconceput fãrã organizarea
temeinicã a sistemului de lovire al unitãþilor ºi subunitãþilor forþelor participante la acþiunile militare. Sistemul de lovire interdependent cu dispozitivul adoptat trebuie sã valorifice eficient puterea de lovire a tuturor mijloacelor din înzestrarea subunitãþilor.
Sistemul de lovire al batalionului de infanterie în operaþiile de menþinere ºi impunere a pãcii are la bazã focul infanteriei, al armamentului greu
de infanterie, al subunitãþilor de artilerie ºi trebuie sã fie organizat ºi condus astfel încât sã asigure obþinerea efectului maxim asupra obiectivelor
vizate. El trebuie sã urmãreascã, ori de câte ori este posibil, nimicirea obiectivului sau scoaterea lui din luptã pentru un timp cât mai mare, slãbirea
continuã ºi treptatã a capacitãþii combative a agresorului, echilibrarea raportului de forþe ºi, în final, nimicirea sau capturarea completã a inamicului.
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Densitatea de mijloace participante la sistemul de foc, cu posibilitãþi
diferite, face necesarã coordonarea riguroasã a acþiunii acestora - care se
realizeazã în procesul cooperãrii pe baza unui plan unic, elaborat în concordanþã deplinã cu decizia adoptatã de comandant pentru îndeplinirea misiunii. Este cert cã puterea de foc a unui batalion de infanterie este datã de:
armamentul individual; aruncãtoarele de bombe calibru 82 mm; aruncãtoarele de grenade antiblindate AG-9; aruncãtoarele de grenade 120 mm; rachetele antiblindate dirijate.
Pentru obþinerea succesului în cadrul operaþiilor de menþinere ºi impunere a pãcii, subunitãþile de infanterie au nevoie de sprijin prin foc, asigurat de cãtre focul artileriei. Subunitãþile de aruncãtoare reprezintã mijlocul
principal de sprijin prin foc al plutoanelor de infanterie atât pe timpul
deplasãrii lor spre obiectiv, cât ºi al atacului, asigurând realizarea planului
de acþiune la nivel companie ºi batalion. Aruncãtoarele efectueazã tragerile prin ochire directã ºi indirectã, asigurând sprijinul prin foc ºi contribuind
astfel la transpunerea în fapte a deciziei comandantului de batalion. Focul
artileriei, realizat cu precizie, continuu ºi oportun, permite lovirea unei game largi de obiecte adãpostite sau neadãpostite, care nu pot fi neutralizate
de mijloacele existente la nivel companie.
În teatre, subunitãþile participante la operaþiile de menþinere ºi impunere a pãcii trebuie sã facã faþã unor noi forþe de acþiune neconvenþionalã,
asimetrice, de o violenþã deosebitã, pregãtite ºi sãvârºite de indivizi sau organizaþii conspirative, ce au ca obiective publicitatea pentru cauze proclamate ca idealuri, demonstrarea puterii grupului ºi a lipsei de putere într-o
guvernare existentã, lichidarea unor personalitãþi, distrugerea unor centre
nodale ale vieþii politice, economice, sociale ºi militare sau a unor simboluri naþionale. Acþiunile lor se soldeazã cu mari pierderi de vieþi omeneºti,
însemnate pagube materiale ºi panicã în rândul populaþiei, în scop de rãzbunare, de obþinere a unor avantaje sau satisfacere a unor revendicãri (suport logistic), de obligare a unei guvernãri sã reacþioneze disproporþionat.
Deºi nu sunt rãzboaie de tip rapid, acþiunile rapide nu lipsesc; dimpotrivã, sunt foarte numeroase, diversificate ºi frecvente. Ele se desfãºoarã
prin surprindere ºi îmbracã forma unor ambuscade, atacuri prin surprindere, raiduri, acþiuni teroriste etc.
Utilizarea subunitãþilor de aruncãtoare în operaþii de menþinere ºi impunere a pãcii poate avea aceleaºi caracteristici, în funcþie de situaþie, ca
în cazul luptei armate, dar aceasta este restricþionatã de regulile de angajare specifice pentru fiecare teatru de operaþii în parte.
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Pe timpul misiunii în teatre în cadrul operaþiilor de menþinere ºi impunere a pãcii împotriva elementelor teroriste, subunitãþile de aruncãtoare pot
îndeplini misiuni similare cu cele specifice acþiunilor de luptã:
- sprijinul direct prin foc, pentru unitatea din care face parte;
- întãrirea sprijinului direct prin foc, pentru armamentul greu de infanterie;
- sprijinul reciproc prin foc, pe baza planului de cooperare dintre unitãþi.
La eºaloanele companie ºi batalion, subunitãþile de aruncãtoare au misiunea sã neutralizeze inamicul, sã-i reducã puterea de foc, libertatea de
miºcare ºi sã-l descurajeze. Focul aruncãtoarelor, muniþia de iluminare ºi
cea explozivã, când este cazul, pot fi întrebuinþate pentru a demonstra hotãrârea de a descuraja actele ostile ºi a impune respectarea prevederilor
mandatului misiunii, permiþând astfel trupelor proprii sã exploateze avantajul mobilitãþii.
Folosirea subunitãþilor de aruncãtoare în operaþiile de menþinere ºi impunere a pãcii vizeazã în mod deosebit protecþia forþelor proprii ºi totodatã
descurajarea adversarului ca factor psihologic ºi moral. Aceasta se caracterizeazã prin folosirea minimului forþei pentru a neutraliza un adversar, cu
pierderi proprii colaterale cât mai mici, sau a-l descuraja în condiþii de mobilitate ridicatã ºi rãspuns imediat. Subunitãþile de aruncãtoare pot fi folosite atunci când regulile de angajare specificã clar cã folosirea lor este justificatã. Recurgerea la acest tip de armament este mai problematicã atunci
când se acþioneazã în zone intens populate, dar poate fi folosit cu succes ca
forþã de descurajare în situaþii-limitã. Traiectoria verticalã permite aruncãtoarelor sã loveascã eficient þinte dispuse în acoperiri ale terenului muntos,
în spatele clãdirilor, pe acoperiºurile acestora sau la etajele superioare.
Forþele ºi mijloacele de asigurare sunt componente-cheie în detectarea
ºi neutralizarea adversarului, precum ºi în evitarea pierderilor colaterale.
De aceea se recomandã, cu precãdere, ca în acþiunile pe timp de noapte
pentru descoperirea forþelor adversarului ºi pentru canalizarea acestora pe
anumite direcþii sau în anumite zone de interes, subunitãþile de aruncãtoare
sã fie folosite pentru iluminarea suprafeþelor sau clãdirilor.
Acþiunile pentru anumite sarcini specifice trebuie sã aibã un nivel redus de violenþã, în concordanþã cu principiul uzului minim necesar al forþei, cu scopul evitãrii pagubelor colaterale ºi a pierderilor de vieþi omeneºti
în rândul populaþiei civile. Cerinþa se respectã prin procurarea de date ºi
informaþii certe, executarea tragerilor directe ºi alegerea corespunzãtoare a
muniþiei în funcþie de prevederile regulilor de angajare.
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Subunitãþile de aruncãtoare ocupã poziþii de tragere în afara localitãþii
(de dimensiuni mici), astfel încât sã poatã sprijini cu foc forþele luptãtoare
care acþioneazã în interior. Dacã localitatea are dimensiuni mari, subunitãþile pot ocupa poziþii de tragere ºi în interiorul acesteia, pentru a sprijini
cu foc permanent forþele proprii. De asemenea, în lupta în mediul urban
este indicat sã se foloseascã preponderent tragerea prin ochire directã, pentru a se evita lovirea trupelor proprii; luptele între combatanþi se duc la distanþe relativ mici (aproximativ 50 m). Tragerea prin ochire indirectã este
mai puþin recomandatã sau chiar contraindicatã.
Pentru ocuparea dispozitivului, subunitãþile de aruncãtoare trebuie sã
respecte principiile generale (privind alegerea ºi intrarea în dispozitiv) prevãzute în manualele de instrucþie pentru luptã ale artileriei, cu unele particularitãþi privind poziþionarea pieselor:
- pe teren tare, pentru prevenirea intrãrii în câmpuri de mine, precum
ºi pentru protecþia mediului înconjurãtor;
- în poziþii care sã asigure o bãtaie eficace asupra raioanelor probabile
de dispunere a þintelor ce urmeazã a fi angajate.
O altã particularitate este dispunerea în poziþii de tragere, în situaþia
când nu este necesarã sau nu se prevede întrebuinþarea focului pe scarã
largã, care permit o acoperire spaþialã cât mai largã din punct de vedere al
bãtãii: subunitãþile de armament greu pe arii întinse (pe cât posibil, de valoare pluton sau chiar piesã), exploatând la maximum caracteristicile tehnico-tactice ale acestora; piesele ºi plutoanele în poziþii care permit, cât
este posibil, câmpuri de tragere circulare.
Subunitãþile de aruncãtoare, prin cantitãþile corespunzãtoare de muniþie, dispun de un mare potenþial combativ care creºte dacã se foloseºte cu
pricepere terenul, precum ºi dacã sunt stabilite din vreme mãsuri ca, la
apariþia inamicului, fiecare luptãtor sã ºtie ce are de fãcut.
Aºadar, focul trebuie executat dupã un plan condus cu pricepere ºi fermitate, iar efectele sunt amplificate prin concentrare, dispersare, manevrare, promptitudine, disciplinã, acþiune unitarã.
Organizarea sistemului de foc constã, prin urmare, în pregãtirea din
timp a unui anumit numãr de soluþii la problemele cele mai probabile ce se
vor ivi ulterior.
Comandantul de arme întrunite utilizeazã aruncãtoarele ºi artileria antitanc mixtã în funcþie de rezultatul procesului de analizã a inamicului, trupelor proprii, terenului ºi condiþiilor vremii (anotimp), timpul la dispoziþie
ºi, nu în ultimul rând, misiunea primitã.
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Nu existã nicio modalitate de utilizare a aruncãtoarelor care sã fie valabilã în orice condiþii, fiecare dintre ele având avantaje ºi dezavantaje. Comandantul de batalion are trei opþiuni de utilizare a subunitãþii de aruncãtoare: 1) întrunit; 2) pe plutoane de tragere; 3) pe piese. Comandantul companiei are douã opþiuni de utilizare a plutonului de aruncãtoare ºi a artileriei antitanc mixte: 1) întrunit; 2) pe piese. Un aruncãtor / piesã antitanc
sau instalaþie de lansare a rachetelor antitanc dirijate poate fi dat ca întãrire
unui pluton de infanterie pentru o perioadã scurtã de timp sau pe timpul
îndeplinirii unei misiuni specifice.
În cadrul operaþiilor de menþinere ºi impunere a pãcii, întrebuinþarea
subunitãþilor de aruncãtoare trebuie realizatã diferenþiat, þinându-se cont
de douã aspecte esenþiale: 1) condiþiile geoclimatice ale zonei; 2) condiþiile
concrete de ducere a acþiunilor militare în zone cu o densitate mare a populaþiei, cu centre economice, culturale ºi sociale dezvoltate sau zone aride
secetoase, cu o populaþie mai puþin densã, cu centre incipiente economice
ºi culturale.
Folosirea subunitãþilor de aruncãtoare în operaþiile de menþinere ºi impunere a pãcii vizeazã în mod deosebit protecþia forþelor proprii ºi totodatã
descurajarea adversarului ca factor psihologic ºi moral. În funcþie de specificul misiunii executate, subunitãþile de aruncãtoare pot fi utilizate conform destinaþiei, cu specificaþia folosirii unor sisteme performante de determinare a datelor iniþiale de tragere.
Datã fiind importanþa deosebitã a sistemelor mobile de artilerie în teatrele de operaþii, se impune o preocupare mai mare în achiziþionarea de
material autopropulsat, þinând cont de executarea unor manevre de material rapide, oportune ºi pe întreaga adâncime a dispozitivului. Realizarea
acestora trebuie sã asigure o flexibilitate mult mai mare, þinându-se cont de
condiþiile concrete ºi de misiunile impuse sau primite. Mascarea elementelor de dispozitiv trebuie sã constituie o preocupare permanentã a tuturor
comandanþilor.
În concluzie, subunitãþile de aruncãtoare pot fi mijloace eficiente în
operaþiile de menþinere ºi impunere a pãcii prin puterea de foc ºi prin caracteristicile lor tehnico-tactice, precum ºi pentru descurajarea adversarului ca factor psihologic ºi moral.
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MAIOR COSTEL GUªTERIÞEAN

ost mic, eficacitate cumplitã, un raport „preþ-calitate” deosebit
C
de îngrijorãtor pentru specia umanã referitor la ceea ce numim
„armele invizibile” din care face parte ºi arma chimicã.
Ameninþarea chimicã este departe de a fi o noutate. Încã din 1947, Organizaþia Naþiunilor Unite, conºtientã de pericole, clasifica armele bacteriologice ºi chimice printre „armele de distrugere în masã”, pe acelaºi loc cu
arma nuclearã. Diverse convenþii internaþionale au interzis stocarea acestor arme considerate barbare, însã fãrã nici un rezultat. Convenþia care interzice armele chimice a intrat în vigoare în 1997. Þãrile semnatare s-au
angajat sã distrugã stocurile de care dispun pânã în anul...2007. Oare s-a
atins scopul prognozat? Vom vedea în continuare.
Atunci când vorbim de ameninþarea chimicã, nu facem referire doar la
agenþii chimici de luptã, ci ºi la emisii de substanþe chimice toxice industriale, specifice facilitãþilor industriale civile, ºi terorismul chimic, denumit
ºi flagelul secolului XXI.
În teatrele de operaþii cum ar fi Irak sau Afganistan, utilizarea armelor
chimice, a agenþilor toxici de luptã, are o probabilitate scãzutã, existând
însã pericolul atacurilor teroriste asupra facilitãþilor industriale de producere a substanþelor chimice toxice industriale sau atacurilor teroriste cu
dispozitive improvizate încãrcate cu agenþi toxici de luptã asupra forþelor
Coaliþiei, dar ºi asupra populaþiei civile. De altfel, astfel de atacuri au avut
loc ºi în Irak, începând cu luna ianuarie a acestui an. Obiectivul teroriºtilor
se poate constitui atât din facilitãþile industriale aflate în aria de operaþii a
Forþei, cât ºi din facilitãþi aflate în afara ei, dar care prin dispersia, conceniunie, 2007
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traþia substanþelor sau complexului de substanþe pot constitui un pericol
potenþial pentru personalul dispus în teren descoperit. Efectele urmãrite nu
se referã în principal la provocarea de victime omeneºti, cât la crearea unui
sindrom psihotic care sã afecteze integritatea psihologicã a luptãtorilor.
Stresul câmpului de luptã, element deosebit de important în desfãºurarea
optimã a operaþiilor militare, poate fi amplificat de iminenþa unui astfel de
atac, efectele acestuia fiind foarte greu de estimat ºi, implicit, de contracarat. Acest fel de ameninþare, asemenea „sabiei lui Damocles”, este permanent în orice teatru de operaþii deasupra capetelor luptãtorilor, singurul
antidot fiind cunoaºterea acestor arme, pregãtirea deosebitã pentru recunoaºterea, identificarea, adoptarea oportunã a mãsurilor de rãspuns, limitare ºi îndepãrtare a pericolului, precum ºi protecþia corespunzãtoare.
Din pãcate, se observã intenþia de bagatelizare sau, mai bine spus, apariþia aºa-numitului COMPLEX CASANDRA care genereazã, în urma lansãrii unei avertizãri de pericol despre un atac chimic, douã tipuri de reacþii:
• O reacþie de apãrare din partea personalului, care ia forma respingerii sau a bagatelizãrii; în situaþia în care pericolul este minim sau pericolul nu este luat în serios, oamenii se consoleazã, spunându-ºi: „nu se poate
sã fie atât de grav”, ori se resemneazã: „oricum, nu putem face nimic”.
• O reacþie de apãrare sub formã de fugã, abandonare, ºi, în caz extrem, de panicã ajunsã la paroxism, în situaþia în care personalul realizeazã
intens pericolul.
În ambele situaþii, pregãtirea individualã ºi colectivã, cunoaºterea
agenþilor toxici de luptã sau a substanþelor toxice chimice industriale ºi a
efectelor acestora, asigurarea capabilitãþilor de prim ajutor ºi autoajutor,
coroboratã cu avertizarea oportunã a personalului pot contracara aceste
reacþii, generând comportamente adecvate ºi evitarea panicii.
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Programele de cercetare, dezvoltare, fabricare, precum ºi de distrugere
a agenþilor chimici, în urma aderãrii la Convenþia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii ºi folosirii armelor chimice ºi distrugerea acestora din 1977 au suferit o serie de transformãri, însã la nivel mondial pericolul este permanent datoritã existenþei depozitelor de astfel de arme care
nu au fost încã distruse, constituindu-se în surse de alimentare a terorismului. De asemenea, posibilitãþile de producþie foarte ieftine, accesul facil la
precursori, substanþe care permit fabricarea agenþilor chimici ºi, nu în ultimul rând, apariþia armei binare care nu intrã sub incidenþa convenþiei se
constituie într-o ameninþare permanentã la viaþa ºi integritatea militarilor
ºi a populaþiei civile, nepregãtite pentru astfel de evenimente. De aceea, în
orice teatru de operaþii, militarii trebuie sã aibã în vedere, pe lângã necesitatea protecþiei proprii, ºi protecþia populaþiei civile ca obiectiv deosebit de
important, opinia publicã internaþionalã constituindu-se într-un factor definitoriu, capabil sã influenþeze desfãºurarea unui conflict în particular, ºi a
operaþiilor militare, indiferent de natura acestora în general.
Dacã ar fi sã facem o prezentare succintã a statelor deþinãtoare de arme
chimice sau cu programe de cercetare/fabricaþie a armelor chimice în derulare, pe baza datelor cunoscute, se va reliefa amploarea ameninþãrii chimice.
Nr.
crt.

Þara

Prgrame de dezvoltare a armelor chimice

1

CHINA

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

2

CUBA

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

3

EGIPT

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice; probabil deþine agenþi chimici de tipul iperitã, fosgen, sarin ºi VX.

4

ETIOPIA

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

5

INDIA

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice vechi, dar nu se cunosc tipurile de agenþi
chimici.

6

IRAK

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, neidentificate de inspectorii ONU; probabil
deþine agenþi chimici de tipul iperitã, sarin, tabun ºi VX.

7

IRAN

Deþine programe de fabricare a armelor chimice; probabil
deþine agenþi chimici de tipul iperitã, sarin, cianuri, clorine ºi
fosgen.
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Nr.
crt.

Þara

Prgrame de dezvoltare a armelor chimice

8

ISRAEL

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

9

PAKISTAN

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

10

COREEA DE
NORD

Deþine programe de fabricare a armelor chimice; probabil
deþine agenþi chimici de tipul iperitã, sarin, cianuri, clorine,
fosgen, soman, tabun ºi VX.

11

COREEA DE
SUD

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

12

LIBIA

Deþine programe de fabricare a armelor chimice; probabil
deþine agenþi chimici de tipul iperitã, sarin, levizitã, fosgen
ºi tabun.

13

RUSIA

Deþine programe de fabricare a armelor chimice; probabil
deþine agenþi chimici de tip binar neuroparalitici.

14

SERBIA ªI
MUNTENEGRU

Fosta R.F.Iugoslavia a deþinut astfel de programe; probabil a
deþinut agenþi chimici de tipul iperitã, sarin, tabun, soman,
VX, levizitã ºi BZ.

15

AFRICA DE
SUD

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

16

SIRIA

Deþine programe de fabricare a armelor chimice; probabil
deþine agenþi chimici de tipul iperitã, sarin ºi VX.

17

SUDAN

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

18

TAIWAN

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

19

VIETNAM

Existã probabilitatea deþinerii de programe de fabricare a
armelor chimice, dar nu se cunosc tipurile de agenþi chimici.

Datele prezentate au ca sursã: „The Nuclear Threat Initiative”
Irak reprezintã o mare enigmã, datoritã faptului cã întreg eºafodajul
declanºãrii conflictului a fost constituit pe existenþa armelor chimice ºi
biologice, cu intenþia lui Saddam Hussein de a le utiliza în conflictele
regionale, existenþã care nu a fost doveditã cu ocazia controalelor executate de cãtre inspectorii Organizaþiei Naþiunilor Unite. Poate cã situaþia din
Irak ar trebui privitã prin prisma evenimentelor geostrategice, politice ºi
tehnologice, care se gãsesc în spatele banalei întrebãri: „Existã sau au existat arme chimice ºi biologice în Irak?”. Succesiunea evenimentelor, începând cu anii 1980, când Irakul deþinea agenþi chimici de luptã (vezicanþi
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cum ar fi iperita, psihochimici, cianuri, neuroparalitici cum ar fi tabun, sarin, VX ºi probabil soman), iar industria îi producea pe scarã largã (aceºtia
au fost folosiþi pe timpul conflictului dintre Irak ºi Iran), continuând cu distrugerea parþialã în primul rãzboi din Golf ºi eliminarea altei pãrþi de cãtre
ONU în urma înþelegerii cu Irakul, culminând în 1995 cu admiterea, în
contrast cu declaraþiile anterioare, a programelor de fabricaþie a armelor
biologice. De aici se naºte întrebarea legitimã de altfel: dacã existau programele de fabricaþie a armei biologice, ce anume putea opri fabricarea de
arme chimice? Oricum, presupunerea avansatã de cãtre inspectorii ONU
cum cã agenþii chimici depozitaþi s-au distrus prin degradare nu certificã
inexistenþa acestora ºi nu eliminã ameninþarea... Au fost avansate trei scenarii, în ordinea probabilitãþii:
– armele chimice au fost distruse, probabil, de cãtre irakieni;
– armele chimice au fost ascunse — în Irak;
– armele chimice au fost relocate într-o altã þarã, dupã toate probabilitãþile - în Siria.
Toate aceste scenarii ºi incertitudini menþin ameninþarea actualã capabilã sã genereze pericole ºi nesiguranþã.
De asemenea, nu trebuie uitat faptul cã în prezent, ameninþarea constantã este constituitã pentru forþele Coaliþiei desfãºurate în Irak de pericolul atacurilor teroriste cu bombe artizanale încãrcate cu agenþi chimici.
Terorismul, omniprezent în Irak ca ultimã posibilitate de „eliberare” de
sub dominaþia strãinã, face victime în rândurile militarilor Coaliþiei, dar ºi
ale populaþiei civile. De asemenea, este demn de reþinut cã facþiunile rebele, înarmate, deþin capcane explozive încãrcate cu clorinã, o substanþã utilizatã în procesul tehnologic în facilitãþile industriale civile dar care, în
concentraþii mari, poate induce incapacitatea fizicã a personalului sau chiar
moartea. Un alt element de pericol este constituit de facilitãþile de extragere a petrolului, facilitãþi care nu mai prezintã siguranþã, cu instalaþii
vechi, unde pericolul unui incendiu este permanent, efectele asupra personalului ºi mediului fiind, în anumite condiþii, catastrofale atât prin nocivitatea fumului generat, cât ºi prin crearea efectului de serã, acesta putând fi
transportat de cãtre masele de aer la distanþe mari de locul deflagraþiei.
Iranul, mai mult decât orice altã þarã, a învãþat pe propria piele, dupã
ºapte ani de atacuri irakiene cu arme chimice, care este impactul ºi efectele
lor asupra populaþiei civile. În timpul conflictului, Iranul a declanºat propriile programe de producere a armelor chimice, însã nu la nivelul proiunie, 2007
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gramelor ºi scopului irakian ºi, la momentul actual, deþine arme chimice
(probabil cianuri, iperitã, levizitã, fosgen, VX ºi sarin) ºi vectori de trimitere la þintã.
Un alt element de îngrijorare se datoreazã prezenþei grupãrii teroriste
Hezbollah, grupare conectatã dupã câte se pare cu gruparea Al-Qai’Dah ºi
gruparea Hamas (din Palestina). Scopul declarat al acestora este constituit
de provocarea unui numãr cât mai mare de victime în numele „rãzboiului
sfânt”, al „Islamului”, indiferent de mijloacele folosite (inclusiv armele
chimice ºi biologice), þinta fiind reprezentatã de Israel, în particular, ºi de
statele occidentale (de altã religie), în general. Toate aceste elemente constituie o sursã de tensiuni în zona Orientului Mijlociu, tensiuni care influenþeazã operaþiile militare din aria Golfului Persic.
Terorismul chimic asigurã teroriºtilor avantaje sigure în concordanþã
cu scopurile propuse:
– rezultate înspãimântãtoare în urma utilizãrii agenþilor chimici ºi crearea panicii;
– imposibilitatea detecþiei agenþilor chimici prin utilizarea sistemelor
uzuale de detecþie a conþinutului dispozitivelor explozive;
– dificultãþi inerente de apãrare împotriva unor astfel de arme;
– uºurinþã în desfãºurarea transportului, mascãrii ºi introducerii în zona
de dispunere a þintei;
– eficacitatea armelor chimice din punctul de vedere al caracterului letal al acestora;
– existenþa unei perioade de timp între momentul dispersiei agentului
chimic ºi apariþia simptomelor de contaminare;
– posibilitatea executãrii atacului fãrã a fi identificat;
– anumite substanþe, funcþie de scopul urmãrit, cauzeazã incapacitate
temporarã, fãrã a cauza moartea, acestea fiind utilizate pentru intimidare
sau avertizare;
– uºurinþa achiziþionãrii de echipamente necesare fabricãrii în cantitãþi
mici (de altfel, suficiente pentru astfel de acþiuni) a agenþilor chimici;
– existenþa surselor de informare accesibile publicului larg, referitoare
la tehnologiile de fabricaþie a substanþelor chimice;
– posibilitãþi multiple de transmitere la þintã, prin utilizarea unor metode efective cum ar fi sistemul de alimentare cu apã al unui oraº, bazã militarã etc., sau utilizarea deplasãrii aerului ca vector de transmitere la þintã,
pentru contaminarea obiectivului.
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Afganistanul, o þarã contradictorie prin multitudinea de forþe implicate
ca aliaþi ai talibanilor, forþe care posedã tehnologii chimice (Iran, þarã ostilã
SUA sau Pakistan), se aflã într-o zonã extrem de sensibilã datoritã exacerbãrii caracterului islamic al „rãzboiului”, ceea ce genereazã o stare de pericol continuu, putând schimba, în orice moment, caracterul ºi aria de întindere a conflictului. Afganistanul se gãseºte la confluenþa mai multor conflicte, declarate sau nu, în care elementul principal îl constituie caracterul
religios. Deºi Afganistanul nu posedã tehnologii chimice, ajutorul „prietenos” al statelor vecine poate transforma întreaga zonã într-un „spaþiu de
joacã” pentru terorismul chimic sau biologic.
Surse utilizate:
- www.nationmaster.com/cat/mil-military;
- www.nti.org/;
- www.armscontrol.org/factsheets/cbwprolif.asp#1#1;
- www.armscontrol.org/factsheets/cbwprolif.asp#2#2;
- www.armscontrol.org/factsheets/cbwprolif.asp#7#7;
- cns.miis.edu/research/cbw/possess.htm#39.
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Suportul logistic
al batalionului de infanterie
în teatrul de opera]ii (1)
LOCOTENENT FELIX CIUMAªU

R

esursele necesare stabilite dupã norme ºi reglementãri în vigoare
pentru teatrele de operaþii au menirea sã asigure condiþiile optime
de trai ºi premisele îndeplinirii misiunii, pentru o perioadã determinatã de
timp, în care participanþii la misiune nu au alte surse de susþinere. Suportul
logistic al batalionului de infanterie în teatrul de operaþii începe cu aprovizionarea înainte de dislocare ºi continuã cu aprovizionarea pe timpul misiunii cu materiale, bunuri ºi servicii necesare, din toate clasele ºi categoriile.
Sursele de aprovizionare
În teatrul de operaþii, conceptul de alianþã presupune mai mulþi participanþi, iar în cadrul unei misiuni multinaþionale, unele servicii ºi produse
sunt asigurate în comun (prin M.O.U., H.N.S., Lead Nation, Role of Specialization etc).
Pentru operaþiile multinaþionale, putem identifica mai multe surse de
aprovizionare, þinând cont de faza de desfãºurare a acestora, grupate în:
surse militare ºi surse civile.
Sursele militare sunt fie din organica forþelor, fie din cele puse la dispoziþia comandantului de cãtre elementele de sprijin naþional (NSE).
Sursele civile sunt fie din cele rãmase în raionul de dispunere, fie din
cele desfãºurate avansat faþã de bazele logistice de la nivelul liniei a III-a
de susþinere logisticã, unde contractele de sprijin pot fi derulate eficient ºi
în condiþii de siguranþã.
iunie, 2007
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Acestea pot fi: surse contractate în teatrul de operaþii, rechiziþionate în
teatrul de operaþii sau rechiziþionate pe teritoriul þãrii-gazdã (fie ca surse
ale NATO, fie contractate de pe piaþa internaþionalã).
Bunurile materiale se înregistreazã separat în evidenþa contabilã a unitãþilor, pe surse de provenienþã, pentru a putea fi justificatã utilizarea lor în
cadrul normelor stabilite la nivelul Forþei ºi la nivel naþional.
Metodele de reaprovizionare
Reaprovizionarea se realizeazã atât pentru cantitãþile de materiale ºi
echipamente necesare menþinerii stocurilor la nivelul iniþial, cât ºi pentru
aprovizionarea cu materiale consumate, pierdute, contaminate sau distruse.
Structurile NATO practicã mai multe metode de reaprovizionare (de
acordare a sprijinului logistic) în operaþiile multinaþionale: „push“; „pull“;
ºi „directed“.
Metoda „push” (împinge) vizeazã reaprovizionãrile bazate pe norme ºi
rate de consum standard. Aplicarea acesteia impune trimiterea resurselor
logistice în adâncimea dispozitivului, fãrã o cerere prealabilã. Se reduce
riscul intrãrii în crizã de resurse, dar nu ºi posibilitatea de a crea stocuri
supradimensionate (consumurile în unele perioade sunt mai mici decât
cele prevãzute prin standarde).
Metoda „pull“ (trage) sesizeazã reaprovizionãrile bazate pe cererile
contingentelor naþionale, conform nevoilor proprii. O parte din materiale ºi
echipamente se repartizeazã contingentelor pentru a fi ridicate direct din
surse, iar cealaltã se reaprovizioneazã prin grija structurilor logistice ale
forþei multinaþionale.
Metoda „directed“ (directã) asigurã resursele logistice, pe baza unor
consumuri ºi cerinþe fluctuante, printr-un sistem „ pro – activ“, care utilizeazã informaþiile provenite de la unitãþi despre nivelul stocurilor ºi cerinþele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.
Distribuþia resurselor se face prin puncte de distribuþie (D.Ps.) fixe
ºi/sau mobile, de unde contingentele le preiau cu propriul sistem de transport, sau pot fi trimise prin grija eºaloanelor superioare direct la contingente. Aceasta depinde de situaþia operativã ºi de condiþiile geografice ale
þãrii în care se desfãºoarã operaþia multinaþionalã.
În practicã, se utilizeazã toate metodele ºi formele cunoscute pentru
susþinerea forþei, proporþia dintre acestea variind în funcþie de tipul de operaþie ºi de faza desfãºurãrii acesteia.
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Stocurile de materiale
Materialele ºi echipamentele sunt înregistrate în evidenþe pe clase ºi
standarde ale organismului internaþional sau regional de securitate, organizator al misiunii, iar ca aprovizionare intrã fie în competenþa contingentului naþional, fie în competenþa structurilor logistice ale comandamentului
NATO.
Stocurile se compun din materiale consumabile ºi neconsumabile.
Indiferent de competenþa aprovizionãrii, în prima categorie intrã materialele care se consumã în mod obiºnuit (hranã; carburanþi-lubrifianþi; ansambluri, subansambluri, materiale ºi piese de schimb pentru tehnica militarã; sanitare, medicamente; de întreþinere ºi igienã personalã etc). În cea
de-a doua categorie sunt stocuri „controlate” ce cuprind materialele rare
sau cu importanþã operaþionalã mare ºi care se distribuie numai cu aprobarea comandantului Forþei Întrunite Multinaþionale (corturi, generatoare de
energie electricã, containere frigorifice, unele echipamente de telecomunicaþii la mare distanþã, tehnicã de calcul etc.) ºi stocuri „necontrolate“, ce
cuprind materialele ce se distribuie fãrã restricþii, pe bazã de comandã, având
acelaºi regim ca ºi materialele de cazarmare (mese, scaune, mobilier etc).
Completarea stocurilor se realizeazã de cãtre Forþa Multinaþionalã, pe
plan local, prin contractare sau prin intermediul contingentelor naþionale.
Cererile pentru asigurarea cu materiale sau servicii, precum ºi rapoartele
logistice zilnice, se înainteazã elementelor de sprijin naþional, iar cele
care sunt asigurate prin intermediul Forþei, se înainteazã compartimentului
logistic al brigãzii multinaþionale. Batalionul logistic al brigãzii multinaþionale asigurã distribuþia acestor materiale, iar preluarea ºi transportul lor
se executã de cãtre elementele de sprijin logistic ale batalioanelor naþionale.
Aprovizionarea contingentelor naþionale
Aprovizionarea fiecãrui contingent naþional se face prin grija þãrii contribuitoare, în baza normelor stabilite, precum ºi în funcþie de condiþiile
geoclimaterice ale zonei de dislocare ºi de particularitãþile acesteia.
La dislocarea în zona de operaþii trebuie asigurate cel puþin douã rânduri de îmbrãcãminte (în funcþie de condiþiile geoclimatice din zona misiunii) ºi încãlþãminte, 4-6 rânduri de lenjerie de corp, articole de igienã personalã, care sã satisfacã nevoile fiecãrui membru al contingentului pe
perioada îndeplinirii misiunii.
În zona de operaþii, cererile de echipament se terminã la elementele de
sprijin naþional (N.S.E.), iar în cazurile de urgenþã, direct la Celula de Spriiunie, 2007
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jin Logistic (CSS) a Brigãzii Multinaþionale. Echiparea contingentului se
face în conformitate cu normele de bazã proprii.
Aprovizionarea cu muniþie ºi armament începe cu planificarea din timp
de pace ºi acoperã toate fazele operaþiilor. De regulã, necesarul de armament ºi muniþie se asigurã de cãtre þara contribuitoare cu trupe.
Reaprovizionarea, depozitarea ºi manipularea muniþiei intrã în responsabilitatea batalionului logistic. Batalioanele naþionale trebuie sã se desfãºoare cu încãrcãtura de muniþie conform eºalonãrii ordonate. Estimarea necesarului de reaprovizionare se face pe baza unei rate de consum zilnice de
5% din stocul iniþial.
Cererile de muniþie se trimit la Elementele Naþionale de Sprijin, iar
reaprovizionãrile se fac de cãtre Grupul de Sprijin al brigãzii multinaþionale.
Aprovizionarea cu carburanþi ºi lubrifianþi la nivel de linia I - rezerve
ºi cota de depozit a unitãþilor -, intrã în responsabilitatea contingentelor
naþionale. Statul Major al Brigãzii Multinaþionale, prin Grupul de Sprijin,
coordoneazã a doua linie de suport pentru C.L. prin: livrarea directã cãtre
unitãþi, instalarea unor puncte de alimentare, sprijinul naþiunii-gazdã.
A doua linie de asigurare cu combustibil se realizeazã în special prin
puncte de alimentare (Bulk Fuel Installation - B.F.I.), stabilite de cãtre batalionul logistic al brigãzii multinaþionale, dacã nu existã alte cãi de transport.
NATO foloseºte un singur tip de combustibil (F-34), simplificând astfel procesul de aprovizionare, distribuþie ºi depozitare, precum ºi sisteme
unice de aducþiune ºi de cuplare a tehnicii la echipamentele de alimentare,
indiferent de þara din care fac parte. Cererile de carburanþi-lubrifianþi se
prezintã zilnic la compartimentul logistic al brigãzii multinaþionale.
Aprovizionarea cu materiale tehnice, piese de schimb, accesorii ºi subansamble este responsabilitatea contingentelor naþionale. La dislocarea în
zona de misiune, fiecare unitate va avea asupra ei o cantitate suficientã de
materiale ºi piese de schimb care sã poatã asigura funcþionarea tehnicii ºi
echipamentelor.
Dimensionarea stocurilor, în funcþie de particularitãþile zonei de dislocare ce influenþeazã funcþionarea tehnicii, trebuie sã cuprindã ºi stocuri
suplimentare pentru evitarea întreruperilor în procesul de aprovizionare.
Contingentele naþionale au asupra lor, la dislocare, loturi de reparaþii
pentru numãrul de zile stabilit în cadrul protocolului încheiat între statul
contribuitor cu trupe ºi Comandamentul Forþei.
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Materialele de geniu, chimice ºi de transmisiuni necesare se asigurã în
raport cu misiunea primitã prin forþele proprii. În unele situaþii, când existã
compatibilitate la nivelul echipamentelor introduse în zona de misiune,
reaprovizionarea se poate asigura de cãtre batalionul logistic al Forþei.
Aprovizionarea cu materiale de resortul serviciului medical ºi stomatologic este o responsabilitate naþionalã, iar constituirea de stocuri trebuie sã
asigure consumul pentru un numãr de zile stabilit pe baza acordurilor
încheiate între naþiunea participantã ºi conducerea Forþei. Reaprovizionarea poate rãmâne în continuare atribut al contingentului naþional sau poate
trece fie în sarcina altei naþiuni participante, în baza încheierii unor acorduri, fie chiar în sarcina batalionului logistic al Forþei, dacã aºa se stabileºte.
Continuare în numãrul viitor.

iunie, 2007
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Sprijinul logistic real
al subunit`]ilor
de infanterie la LFX
companie/batalion
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I

nstrucþia este una din componentele pregãtirii forþelor, cu rol decisiv în realizarea capacitãþii operaþionale, necesarã pentru îndeplinirea misiunilor. Fiecare etapã se încheie cu un exerciþiu în teren, pentru evaluarea nivelului de performanþã atins de cãtre subunitãþi, pe timpul instrucþiei colective. La infanterie, vânãtori de munte ºi tancuri, acest exerciþiu
cu trageri de luptã este de tip LFX, de nivel grupã, pluton, companie. Orice
LFX se desfãºoarã într-o situaþie tacticã ºi rolul de bazã al elementelor
logistice este de a susþine forþele dislocate în raionul exerciþiului. Concret,
rolul constã în a pune la dispoziþia forþelor luptãtoare mijlocul material sau
forþa umanã cerutã în locul precizat, la timpul oportun ºi în condiþiile cele
mai bune.
Responsabilitatea de bazã a elementelor logistice este de a asigura forþelor de manevrã ºi celor de sprijin de luptã tot ce le este necesar pentru a
îndeplini obiectivele exerciþiului.
Pe timpul planificãrii susþinerii logistice a LFX este necesar a se lua în
considerare cei patru factori esenþiali: 1) raionul în care se desfãºoarã exerciþiul/ poligonul de tragere (destinaþia); 2) cerinþele exerciþiului; 3) distanþa
faþã de cazarma de dislocare la pace; 4) durata exerciþiului.
Clasele de materiale necesare desfãºurãrii unui LFX în bune condiþii
sunt cele corespunzãtoare armatelor membre NATO ºi sunt prezentate, detaliat, în continuare.

iunie, 2007
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Clasa I Hrana
Hrãnirea efectivelor pe timpul deplasãrii ºi staþionãrii în raionul exerciþiului se face prin agenþi economici, sub formã de hranã caldã preparatã
sau hranã rece. Alocarea la drepturi de hranã a personalului se face cu 24 ore
înainte, prin ordin de zi pe unitate. În baza documentelor de alocare/scoatere de la drepturi de hranã se întocmeºte zilnic situaþia efectivelor la drepturi/norme de hranã, care se predã responsabilului cu hrãnire de la agentul
economic. Hrãnirea efectivelor prin agentul economic începe, de regulã, cu
a doua zi de aplicaþie.
În perioada pregãtirii exerciþiului se desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
- precizarea numãrului participanþilor ºi perioadei în care se va servi
masa, precum ºi a normelor la care se vor aloca efectivele;
- administratorii subunitãþilor ridicã vesela necesarã efectivelor pentru
servirea mesei;
- pregãtirea materialelor necesare transportului hranei ºi spãlatului veselei;
- verificarea ºi îmbarcarea materialelor necesare amenajãrii sãlilor de
mese ºi punctului de preparare a hranei;
- pregãtirea bucãtãriilor rulante auto ºi ridicarea materialelor de resortul hranei, necesare preparãrii hranei;
- stabilirea, împreunã cu agentul economic, a „Planului Meniu”. La sosirea în raionul exerciþiului se stabileºte ºi amenajeazã locul de dispunere
a bucãtãriilor rulante auto ºi a sãlilor de mese; se descarcã ºi depoziteazã
produsele alimentare;
- pregãtirea bucãtãriilor rulante auto BRA-2 pentru începerea preparãrii hranei.
Începând cu a doua zi, administratorii ridicã hrana pentru efectivele
subunitãþilor ºi o distribuie la orele stabilite prin program. Participanþii la
activitãþi în poligon care nu pot servi hranã caldã se alocã la drepturi de
hranã rece.
Apa potabilã
O altã componentã foarte importantã din clasa I este apa potabilã ºi cea
menajerã. Apa potabilã se asigurã sub formã de apã platã îmbuteliatã, în
cantitate de doi litri /om/zi, prin grija agentului economic. Apa menajerã se
asigurã prin grija Plutonului Deservire din Compania Statului Major ºi Deservire cu mijloacele din dotare. La nevoie, pot fi utilizate ºi staþiile de filtrare
a apei din dotarea Plutonului Geniu. Categoric este interzis consumul de
apã din surse neautorizate.
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Clasa a II-a Echipamentul ºi cazarea
Echipamentul individual trebuie sã corespundã anotimpului ºi normelor de echipare. Este strict necesar ca militarii sã poarte asupra lor, în sacul
de spate, al doilea rând de þinutã, costumul termic ºi costumul de protecþie
pentru intemperii (în funcþie de condiþiile meteorologice).
Cazarea efectivelor se asigurã, de regulã, în corturi militare din dotarea
subunitãþilor, iar acolo unde situaþia permite, în clãdirile din incinta poligoanelor de tragere.
Clasa a III-a Carburanþii
Stocurile de carburanþi le constituie Plutonul Deservire ºi se pãstreazã
pe autoalimentatoarele din dotare. Aprovizionarea cu carburanþi de la depozitul carburanþi se asigurã de acelaºi pluton, pe mãsura consumãrii stocurilor ºi cu respectarea programului stabilit de distribuþie, urmãrind ca
autovehiculele sã aibã plinurile complete.
De asemenea, trebuie asiguraþi (calculaþi) ºi carburanþii necesari funcþionãrii mijloacelor de încãlzire (sobe cu combustibil lichid) pe timp rece,
precum ºi generatoarele de curent electric.
Clasa a IV-a Stocul de rezervã
Deºi subunitãþile transportã pe vehiculele proprii majoritatea stocurilor
de materiale, la nivelul unitãþii se constituie un stoc de rezervã, prin grija
ºefilor de depozite din organica Plutonului Deservire.
Clasa a V-a Muniþia, mentenanþa ºi evacuarea tehnicii
Muniþia necesarã se calculeazã în funcþie de misiunile primite, participanþii la exerciþiu ºi armamentul subunitãþilor.
Nominalizarea muniþiei în ordinul de zi pe unitate cuprinde: categoria;
cantitatea din fiecare categorie; lotul din care se distribuie. În funcþie de
cantitãþile ºi categoriile de muniþie stabilite se calculeazã ºi necesarul de
material exploziv (trotil, fitil, capse) pentru asanarea poligonului.
Pe timpul îndeplinirii misiunilor, muniþia se asigurã, în baza raportului
înaintat de comandanþii de subunitãþi, la compartimentul S-4, prin grija Companiei Stat Major ºi Deservire, în PAL-urile ce vor fi ulterior comunicate.
Atât în perioada de pregãtire, cât ºi pe timpul desfãºurãrii exerciþiului,
ºeful structurii logistice stabileºte împreunã cu factorii de rãspundere din
unitate dispunerea elementelor de mentenanþã în cadrul dispozitivului unitãþii ºi modul de cooperare. Stabileºte împreunã cu ºeful de stat-major:
- locul pentru lucrãrile de mentenanþã pe timpul pregãtirii ºi ducerii acþiunilor de luptã, pe baza concepþiei de organizare;
iunie, 2007
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- consumul probabil de resurse pe timpul pregãtirii ºi ducerii acþiunilor
militare ºi mãsurile pentru optimizarea acestuia;
- locul subunitãþilor de mentenanþã în cadrul dispozitivului de luptã ;
- locurile de dispunere a raioanelor/locurilor de adunare/concentrare a
tehnicii deteriorate ºi axele de evacuare-reparare;
- raioanele probabile în care se vor înregistra cele mai multe deteriorãri
de tehnicã;
- posibilitãþile de evacuare ºi reparare;
- modul de organizare a deplasãrii.
Mentenanþa ºi evacuarea tehnicii se asigurã prin grija Plutonului
Deservire. Recuperarea ºi evacuarea constau în scoaterea tehnicii deteriorate/imobilizate de sub focul adversarului, recuperarea tehnicii cu starea
tehnicã bunã dar imobilizatã (suspendatã, rãsturnatã, împotmolitã) pentru
a continua misiunea. Aceste activitãþi se executã într-un timp cât mai scurt,
deoarece întârzierea adãpostirii tehnicii imobilizate în locuri ferite de observarea ºi acþiunile adversarului poate conduce la capturarea ei de cãtre acesta.
Transporturile logistice în/din raionul exerciþiului se realizeazã cu mijloacele auto din dotarea Companiei Stat Major ºi Deservire, iar încãrcarea
ºi descãrcarea materialelor cu forþele ºi mijloacele proprii. La cerere, acestea pot fi suplimentate de cãtre alte subunitãþi de sprijin. Personalul este
admis la lucru numai dupã instruirea privind normele specifice de protecþia
muncii.
Asistenþa ºi evacuarea medicalã se asigurã cu personalul ºi mijloacele
specializate din dotarea Plutonului Medical la punctul medical al batalionului, iar de acolo cãtre centrele medicale din apropierea raionului de desfãºurare a exerciþiului.
O problemã sensibilã pe timpul desfãºurãrii unui LFX rãmâne protecþia mediului. Pentru a se respecta legislaþia în vigoare este necesar ca subunitãþilor sã li se distribuie saci menajeri pentru colectarea gunoiului ºi a
deºeurilor, pe timpul ducerii acþiunilor, ºi pubele pe timpul campãrii, precum ºi sã se stabileascã puncte de colectare/depozitare a acestora. Periodic
sau la terminarea exerciþiului, gunoiul va fi transportat, prin grija compartimentului logistic, fie de cãtre un contractor civil, fie cu mijloace proprii
la platformele de depozitare autorizate în acest scop.
Aºadar, pregãtirea ºi desfãºurarea oricãrui exerciþiu cu trageri de luptã,
de tip LFX, solicitã într-o mãsurã mai mare sau mai micã, în funcþie de nivelul forþelor participante, mijloacele ºi forþele de sprijin logistic. De aceea
nu trebuie uitat faptul cã întotdeauna în spatele unui rezultat excepþional
obþinut de cãtre subunitãþile luptãtoare, de manevrã, stã un sprijin logistic
pe mãsurã.
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Aplicarea înv`]`mântului
centrat pe cursant în cadrul
centrelor de preg`tire
MAIOR IULIAN LEONTE

Î

n conformitate cu „Precizãrile comandantului ªcolii de Aplicaþie
pentru Unitãþi de Luptã privind proiectarea, pregãtirea ºi evaluarea
performanþelor cursanþilor în anul ºcolar 2006 – 2007” ºi „Dispoziþia ºefului SMFT nr.30/2006”, ºi la nivelul Centrului de Pregãtire Montanã
„BUCEGI”, ca ºi în celelalte centre de pregãtire se aplicã experimental
„Concepþia de desfãºurare a curriculum-ului educaþional”.
În concordanþã cu cadrul legislativ care reglementeazã asigurarea
calitãþii educaþiei, respectiv Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr.75/20.07.2005, aprobatã prin Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitãþii educaþiei, ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã a proiectat „Manualul asigurãrii calitãþii educaþiei”, document utilizat experimental în cadrul procesului de instruire din Centrul de Pregãtire Montanã
„BUCEGI”.
Schimbarea „filozofiei” de organizare ºi desfãºurare a învãþãmântului
ºi instrucþiei în cadrul ªcolii de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã reprezintã o provocare cãreia Centrul este pregãtit ºi obligat sã-i facã faþã.
Primul element al asigurãrii calitãþii educaþiei în Centrul de Pregãtire
Montanã „BUCEGI” este capacitatea instituþionalã superioarã a acestuia,
iunie, 2007
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în ceea ce priveºte structura instituþionalã, administrativã ºi managerialã,
baza logisticã didacticã, ºi nu în ultimul rând, resursa umanã.
Personalul implicat în organizarea ºi desfãºurarea învãþãmântului ºi instrucþiei are un nivel ridicat de pregãtire, o experienþã bogatã ºi dispune de
ansamblul teoretico-metodologic de valorificare a acestora în procesul de
învãþãmânt.
Implicarea personalului din structurile de comandã ºi stat-major în susþinerea activitãþilor didactice a avut o influenþã beneficã, în sensul schimbului de informaþii realizat ºi a experienþei împãrtãºite.
Baza de antrenament ºi logisticã didacticã a fost îmbunãtãþitã fundamental nu numai prin schimbãri ambientale, cât mai ales prin realizarea
noilor materiale didactice ajutãtoare expuse în spaþiile de învãþãmânt, actualizate conform prevederilor instrucþiunilor în vigoare ºi crearea noilor
baze de date, în format electronic, în computerele existente în sãlile de clasã. S-au asigurat pentru fiecare cursant documentarele suport, aceºtia au la
dispoziþie programele analitice ºi ghidul cursantului în vederea unei informãri eficiente ºi oportune privind activitãþile prezente ºi de perspectivã.
Al doilea element ce contribuie definitoriu la noua calitate a actului
educaþional este reprezentat de eficacitatea educaþionalã probatã de cãtre
conþinutul documentelor de curriculum care la momentul actual se prezintã ca un curriculum integrat, centrat pe competenþe, etapizat ºi diferenþiat
pe niveluri de învãþãmânt.
În baza „Manualului de asigurare a calitãþii educaþiei“, în Centrul de
Pregãtire Montanã „BUCEGI” au fost elaborate, la termenele stabilite prin
Precizãrile comandantului ªcolii de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã privind proiectarea, pregãtirea ºi evaluarea performanþelor cursanþilor în anul
de învãþãmânt 2006–2007, urmãtoarele documente specifice: Fiºa cursului,
Matricea pentru evaluarea riscului ecologic, Fiºa modulului, Fiºa disciplinei, Planul de învãþãmânt, Programe analitice, Ghidul cursantului, Livretul
cursului, Estimarea costurilor pentru cursurile de carierã planificate în
acest an de învãþãmânt:
— cursul de stat-major ofiþeri de vânãtori de munte;
— cursul avansat ofiþeri de vânãtori de munte;
— cursul avansat subofiþeri de vânãtori de munte;
— cursul de plutonieri-majori de vânãtori de munte.
Acestea au fost avizate ºi aprobate la termen.
Adevãratã schimbare paradigmaticã, noul cadru de analizã ºi acþiune
instituie un nou referenþial — „competenþa” ºi „cursantul” — ºi o nouã metodã de abordare a procesului de transmitere a cunoºtinþelor, a cãrui finali98
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tate nu se mai rezumã la simpla transmitere a cunoºtinþelor de cãtre instructor ºi la „depozitarea” acestora de cãtre cursant, ci la dezvoltarea în
rândul cursanþilor a acelor disponibilitãþi cognitiv-acþionale care sã faciliteze trecerea de la „cunoºtinþã” la „competenþã”, prin schimbarea centrului de greutate de pe instructor pe cursant.
Rezultatele obþinute au evidenþiat faptul cã aceastã schimbare nu se
face cu uºurinþã, au apãrut disfuncþionalitãþile inerente fiecãrui început ºi
s-au impus corective atât în ceea ce priveºte modul de lucru al instructorilor, cât ºi modalitatea de percepere ºi abordare din partea cursanþilor. Astfel, la personalul implicat în procesul de instruire se observã o creºtere progresivã a calitãþii actului didactic, a priceperii folosirii noilor metode didactice, iar la cursanþi o acomodare la noile metode de învãþare, o asumare
a responsabilitãþii privind propria lor pregãtire, o implicare activã în dezbateri ºi discuþii.
Al treilea element, evaluarea, aliniatã la Sistemul de Management al
Calitãþii, reprezintã un element de bazã al noii concepþii de desfãºurare a
învãþãmântului ºi instrucþiei. Astfel, evaluarea ºi autoevaluarea sistematicã, continuã ºi obiectivã genereazã cunoaºterea permanentã a nivelului de
pregãtire atins, posibilitatea descoperirii oportune a carenþelor ºi determinarea corectivelor necesare ºi nu în ultimul rând, conºtientizarea nevoii de
pregãtire din partea cursanþilor.
Aplicarea periodicã a chestionarelor de evaluare a calitãþii educaþiei
atât cursanþilor cât ºi personalului didactic, interpretarea lor cu neutralitate
va permite analiza corectã a evoluþiei actului didactic ºi a performanþelor
atinse de cursanþi, astfel încât sã se poatã stabili strategia corectã de abordare a activitãþilor viitoare.
Analizând activitãþile desfãºurate pânã în prezent, se desprind câteva
probleme ce se impun a se rezolva:
— este necesarã perfecþionarea continuã a pregãtirii metodice ºi psihopedagogice a instructorilor în vederea dezvoltãrii capacitãþilor de punere în
practicã a noilor metode didactice;
— adaptarea totalã a cursanþilor la noua concepþie curricularã se va realiza gradual, iar performanþe ridicate se vor obþine în formele ulterioare de
pregãtire;
— sincronizarea activitãþilor didactice între cursuri pentru crearea lideranþei în echipã se realizeazã cu dificultate datoritã decalajului creat de diferenþa de mãrime a perioadei de desfãºurare a cursurilor ºi se impune reproiectarea modulelor ºi ordinea lor de desfãºurare;
iunie, 2007
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— deficitul în dotarea unitãþii cu mijloace de prezentare a materialelor
didactice (existã un videoproiector la patru sãli de clasã), a sistemelor informatice ºi a reþelelor îngreuneazã desfãºurarea activitãþilor curente.
Se poate afirma cã procesul de transformare pe care îl parcurgem se înscrie pe o curbã ascendentã, iar aceastã instituþie rãmâne un furnizor de
educaþie stabil, eficient, modern ºi adaptabil.
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Standardizarea
[i evaluarea în procesul
de instruc]ie (1)
SUBLOCOTENENT RÃZVAN ANTÃLUCÃ
SUBLOCOTENENT VASILE ARDELEANU

storia militarã atestã cã formele ºi procedeele de ducere a luptei au
I
cunoscut numeroase transformãri ºi perfecþionãri, fie datorate apariþiei, dezvoltãrii ºi modernizãrii tehnicii militare, fie dinamicii structurilor
politico-strategice ºi condiþiilor geopolitice ale statelor, precum ºi posibilitãþilor lor de a-ºi promova interesele naþionale vitale, toate acestea fiind variabile de-a lungul diferitelor stadii de evoluþie.
Reputaþii autori, soþii Alvin ºi Heidi Toffler1, prezintã pe larg mutaþiile sfârºitului de mileniu anterior, caracterizat printr-o revoluþie militarã,mai profundã decât ºi-ar fi imaginat majoritatea analiºtilor ºi planificatorilor militari - care tinde sã devinã realitate. Întreaga societate se transformã,
ºi o datã cu ea, se impune ca ºi armata „sã se schimbe la toate nivelurile
simultan - de la tehnologie ºi culturã, pânã la organizare, strategie, tacticã,
instrucþie, doctrinã ºi logisticã”2.
Obiective ºi cerinþe esenþiale
Într-o manierã sau alta, toþi marii comandanþi au concluzionat cã, în
rãzboi, determinantã pentru obþinerea victoriei este acumularea experienþei
în domeniul instrucþiei. Armata trebuie sã îºi instruiascã forþele continuu,
astfel încât sã fie oricând gata sã îndeplineascã misiunile ºi sarcinile primite. Instrucþia este un element cheie pentru capacitatea combativã a forþelor
ºi poate influenþa în mod decisiv obþinerea victoriei pe câmpul de luptã.
Deºi majoritatea principiilor luptei armate rãmân valabile pentru perioade foarte lungi de timp, modalitãþile instruirii forþelor sunt într-o permanentã schimbare.
iunie, 2007
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Dispoziþia privind instruirea forþelor terestre este un document care
aºeazã principiile instruirii pe baze cu totul noi, foarte apropiate de cele ale
armatelor membre NATO.
Unul este individualizarea instrucþiei pe tipuri de unitãþi ºi pe unitãþi,
în funcþie de misiunile ºi sarcinile pe care acestea le au de îndeplinit pe
parcursul unui an. Individualizarea este bazatã pe standardizarea instrucþiei ºi poate pãrea paradoxal pentru cine nu este în cunoºtinþã de cauzã.
Vorbim de standardizare în îndeplinirea cerinþelor de bazã ale misiunilor,
dar ºi de individualizare pe tipurile de misiuni pe care fiecare unitate, în
parte, le are de îndeplinit. Este important ca oamenii care au sarcini în planificarea, organizarea, desfãºurarea ºi evaluarea instrucþiei sã înþeleagã
aceste lucruri, ca sã pornim, cu dreptul, în procesul de instruire a trupelor.
Realizarea obiectivelor stabilite instrucþiei depinde, în mare mãsurã, de
felul cum este conceputã aceastã activitate care trebuie sã fie întemeiatã pe
noile concepte privind operaþiile militare ºi realizãrile tehnologice în domeniu, sã þinã cont de resursele la dispoziþie, dar, mai ales, de nivelul ºi potenþialul celor ce se instruiesc ºi al celor ce organizeazã ºi conduc instruirea.
Pentru a se realiza scopul propus ºi a creºte eficienþa activitãþilor, instrucþia trebuie sã rãspundã unui set de cerinþe esenþiale: sã fie planificatã
unitar ºi condusã cu competenþã; sã fie un proces continuu, progresiv, cu
desfãºurare modularã, flexibilã, sã fie o activitate practicã asiguratã cu o
bazã materialã adecvatã ºi sã fie corect evaluatã.
Planificarea unitarã asigurã armonizarea activitãþilor pe întreaga scarã ierarhicã, în special de la batalion spre companie/pluton, având în vedere cã subunitãþile de infanterie desfãºoarã acþiuni comune ºi cu subunitãþi
de alte arme. Spre exemplu, anul trecut la exerciþiul (LFX) cu compania de
infanterie în poligonul de la Mãlina, am vãzut cum într-adevãr se poate
reuºi integrarea acþiunilor subunitãþilor de infanterie cu ale celor primite ca
întãrire ºi sprijin (subunitãþi de artilerie), pentru îndeplinirea unei misiuni
în comun, folosind la maximum capacitãþile proprii fiecãrei componente.
Prin conducerea competentã se eliminã pierderile, aplicându-se variantele optime de acþiune. Când vorbim de competenþã, ne referim la faptul
cã un comandant de subunitate trebuie sã cunoascã elemente de didacticã
ºi pedagogie generalã ºi militarã, sã aibã experienþã în teatrele de operaþii,
sã punã în practicã ceea ce a învãþat pe timpul ºcolarizãrii sau al cursurilor
la care a participat. Bineînþeles cã academiile militare sau centrele de pregãtire militare trebuie sã promoveze noile regulamente militare ºi sã aibã
un permanent contact cu ceea ce se întâmplã în teatrele de operaþii, fie prin
preluarea lecþiilor învãþate din misiuni, fie prin conducerea instrucþiei de
cãtre instructori care au participat la diferite misiuni în teatru.
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Ca proces continuu – progresiv, instrucþia asigurã însuºirea cunoºtinþelor ºi deprinderilor printr-o derulare logicã, de la simplu la complex,
acordându-se suficient timp pentru înþelegere. Instruirea militarilor, în primã fazã se face în condiþii normale, cu o intensitate medie a solicitãrilor fizice ºi psihice, scopul fiind de însuºire a cunoºtinþelor, formarea ºi dezvoltarea deprinderilor motrice, cognitive ºi afective, a aptitudinilor ºi calitãþilor psihomorale definitorii pentru un bun luptãtor, pentru a fi în mãsurã
sã facã faþã solicitãrilor mediului militar. În cea de a doua fazã se promoveazã antrenarea în condiþiile factorilor stresanþi, specifici câmpului de
luptã modern ºi crearea unor probleme care sã inducã stãri psihice negative prin perceperea riscului, ameninþãrii ºi incertitudinii, pe fondul unei instruiri cât mai realiste.
Prin derularea modularã, obiectivele se îndeplinesc secvenþial, cu
programe individualizate, specifice fiecãrei structuri/eºalon, ceea ce dã posibilitatea unei cunoaºteri clare a situaþiei.
Standardizarea generalizeazã variantele (activitãþile) cele mai bune de
instruire, eliminã consumul excesiv de timp pentru conceperea activitãþilor
ºi asigurã efectiv urmarea unui algoritm de acþiune, care sã redea o imagine clarã a finalitãþii fiecãrei activitãþi/etape.
Adoptarea ºi implementarea standardelor ºi procedurilor NATO realizeazã interoperabilitatea cu armatele acestei structuri, alãturi de care armata noastrã îºi îndeplineºte misiunile.
Derularea flexibilã permite redimensionarea obiectivelor ºi activitãþilor, în funcþie de modificãrile ce apar în misiunile forþelor, concepþiile de
folosire, în organizare ºi înzestrare, de prioritãþile stabilite ºi resursele alocate etc. Normal este ca un comandant de pluton – atunci când constatã cã
militarii din subordine au îndeplinit baremele de instruire la o anumitã temã dar se tot repetã, baza materialã îi permite desfãºurarea instrucþiei în
condiþii optime ºi având aprobarea comandantului de companie – sã poatã
relua sau aprofunda o altã temã sau categorie de instrucþie, la care a constatat cã plutonul este deficitar.
Instrucþia ca activitate practicã asigurã o adaptare rapidã ºi eficientã a
forþelor la specificul acþiunilor reale pe câmpul de luptã, într-un mediu
mult mai complex, caracterizat prin nesiguranþã, pericol, suprasolicitare fizicã ºi psihicã. Condiþiile create care produc stãri negative ºi situaþii problematice determinã ca iniþial sã aparã simptome specifice: pierderea încrederii în forþele proprii, epuizare fizicã ºi psihicã. Aceastã stare va fi depãºitã prin forþele proprii ºi/sau cu sprijinul instructorului sau grupului, iar
prin repetiþie, în mintea militarului se va instala ideea, mai mult sau mai
iunie, 2007
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puþin conºtientã, cã „se poate”. Astfel, se va forma un model comportamental curajos, va creºte încrederea în sine, în camarazi ºi comandanþi (instructori), ieºind în evidenþã autocontrolul ºi stãpânirea de sine, curajul,
camaraderia, coeziunea subunitãþilor. Un eºec are ecou afectiv puternic, iar
dacã derivã dintr-o acþiune ratatã cu mare valoare pentru subiect, are toate
ºansele sã devinã o barierã psihologicã puternicã, se formeazã sentimentul
de inferioritate, care dus pânã la extrem, devine complex de inferioritate.
Dacã individul are un insucces într-o activitate importantã, în subconºtientul lui se va instala ideea cã „aºa ceva el nu poate sã facã”, iar imaginea ºi
respectul de sine vor avea de suferit.
Iatã de ce situaþiile problematice pe terenul de instrucþie trebuie sã fie
prezentate gradual, ca sã poatã fi depãºite prin efort propriu. Participarea
camarazilor sau instructorilor evitã condiþionarea „fricii de eºec”. Mai
mult, acest gen de barierã psihologicã se poate institui ºi prin contagiune.
Asistând la eºecurile altora, ne gândim cã puteam fi noi în locul lor ºi am
fi avut parte de acelaºi insucces. Astfel, extindem asupra noastrã efectul
eºecului atunci când ne confruntãm cu situaþia datã.
Dacã au fost depãºite situaþiile problemã, atunci se formeazã obiºnuinþa ºi rezistenþa emoþionalã ºi, totodatã, o imagine de sine pozitivã, mai ales
cã dificultãþile au fost percepute ca drastice.
Baza materialã a instrucþiei trebuie sã asigure condiþii cât mai apropiate de cele ale câmpului de luptã. Sunt anumite teme specifice sau complexe care necesitã un spaþiu de întindere mai mare sau specific pentru
desfãºurarea instrucþiei. Spre exemplu, lupta în localitate nu se poate rezuma doar la o simplã expunere, cu ajutorul rock-drillului, a ordinului de
operaþii pentru comandanþii de grupã sau la explicarea teoreticã a procedeului de intrare într-o clãdire, fãrã a exersa practic aceste elemente. O soluþie ar putea fi achiziþionarea de noi spaþii de cãtre armatã: de ferme dezafectate sau depozite, fabrici care au fost închise, unde au rãmas clãdirile ºi
reþelele subterane aferente.
Continuare în numãrul viitor.
Note:
1. Alvin ºi Heidi Toffler, Rãzboi ºi antirãzboi, Supravieþuirea în zorii secolului XXI,
Editura Antet, Bucureºti, 1995.
2. Op cit., p. 45.
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PROFESOR LAURENÞIU MUREªAN
(Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare“, Câmpulung Moldovenesc)

D

acã abordãm problemele cunoaºterii, de orice fel ar fi ele, ºi cele
ale învãþãmântului, atunci putem deschide o „niºã” de analizã,
care are în poziþie axialã, din perspectivã fenomenologicã, problematica
arhitecturii noetice a disciplinelor, care prin specificul sãu susþine cu temei
încercãrile, proiectele ºi programele prin care lecþiile pot ºi trebuie sã fie
realizate în stil interactiv, „multi”, „pluri” ºi chiar „interdisciplinar”.
Proiectarea ºi realizarea lecþiilor corespunzãtor modelului de tip conexional, mai înalt, interdisciplinar, contribuie nu numai la însuºirea unor cunoºtinþe noi ºi la formarea unor deprinderi, ci ºi la identificarea ºi dezvoltarea potenþialului creativ, la construirea unei combinatorici în care interfereazã ºi se susþin reciproc procedeele ºi tehnicile imaginative, reperele
axiologice, stilurile de explicare ºi interpretare, atitudinile, convingerile,
interesele, aspiraþiile ºi idealurile, calitãþile moral-volitive ºi bogãþia trãirilor afective, modul personal de a acþiona ºi de a reacþiona faþã de lume ºi
viaþã.
Sintagma arhitectura noeticã, de sorginte fenomenologicã, se referã
la un ansamblu de componente structurale ºi funcþionale, corelate între ele
prin „direcþia” imprimatã disciplinelor care preiau din ºtiinþele corespunzãtoare lor componentele de ordin cognitiv, acþional ºi valorizator, utile în
activitãþile instructiv-educative. Totodatã, arhitectura noeticã este un orizont general al cunoaºterii, un referenþial la care se raporteazã cunoaºterea
umanã de pretutindeni. Din orizontul arhitecturii noetice fac parte o serie
iunie, 2007
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de componente prin care cunoaºterea devine universalã ºi necesarã, cum
sunt: segment de ontologie, obiect de studiu, observaþii sau fapte, concepte,
probleme ºi teme, principii, ipoteze, teorii ºi axiome, legi ºi regularitãþi,
algoritmi, metode ºi metodologie, limbaj, paradigmã, nivel „meta-” ºi valori.
Prezentarea, chiar ºi succintã, a acestor componente noetice poate aduce clarificãri ºi perspective de înþelegere ºi realizare a corelaþiilor dintre
discipline în activitãþile instructiv-educative.
Segmentul de ontologie se referã la faptul cã fiecare disciplinã studiazã un anumit domeniu al existenþei. Acesta poate fi considerat orizontul
cel mai larg pe care îl are ca þintã cunoaºterea sistematicã. Desigur cã în
acelaºi orizont pot opera mai multe discipline, care se deosebesc unele de
altele dupã obiectul pe care îl studiazã. Compartimentarea ce ia naºtere
duce la specializarea semnificativã a „fiinþei ºtiinþei”. Contrar aparenþei,
nu se induce o fragmentare a cunoaºterii, întrucât delimitarea domeniilor
de obiecte între ele nu îndepãrteazã ºtiinþele unele de altele, ci dimpotrivã,
extinde sfera raporturilor dintre acestea. Când disciplinele ºi câmpul
cunoaºterii se raporteazã la segmentele ontologice, atunci ele se insereazã
în universul culturii, înþeles ca referenþial, ca totalitate semnificativã.
M.Heidegger considera cã raportarea la lume ne îndeamnã sã cãutãm fiinþarea însãºi pentru a o transforma în obiectul unei cercetãri amãnunþite ºi
al unei determinãri capabile sã confere un temei. Ca atare, orice disciplinã
implicã ºi o comprehensiune, presupoziþii referitoare la orizontul integral
al fiinþei.
Obiectul de studiu este ansamblul propriu de fenomene ºi procese
abordate de o disciplinã. El este cvasistabil, deºi se pot face extensii care
însã nu trec de frontierele proprii de semnificare. Obiectul de studiu se
deosebeºte de obiectivele cercetãrii. Frontierele disciplinei sunt în linii
mari frontierele clasei de entitãþi studiate.
Constituirea claselor de obiecte pentru a fi studiate se realizeazã pe baza unor presupoziþii ºi ipoteze care devin temei pentru judecãþile de adjudecare a lor ca obiecte disciplinare.
Atunci când anumite clase de obiecte prezintã însuºiri noi care impun
alte perspective comprehesive, atunci e posibilã elaborarea a noi discipline. Conceperea obiectului cunoaºterii ca „derealizare” înfãptuitã de cãtre cognitivitatea constructivã, capabilã sã producã imagini autonome faþã
de un corespondent material nu afecteazã cerinþa oricãrei discipline de a
avea un obiect distinct care, ca obiect al disciplinei, este totdeauna teoretic, aºa cum este disciplina însãºi.
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Obiectul disciplinei este de fapt un ansamblu de obiectivabile. Corespondenþa imaginii teoretice cu lumea realã este prezentã ºi în definirea
altor componente ale disciplinei (principiul, teoria, modelul, limbajul etc.).
Observaþiile sau faptele constituie ansamblul elementelor prin care
sunt elaborate constatãrile, evenimentele, percepþiile care descriu proprietãþile ºi imaginile obþinute în spaþiul experienþei cognitive în raport cu obiectul disciplinei. Ele sunt achiziþii de conþinut. Ideea de observabilitate se
referã la interpretarea a ceea ce poate fi considerat observabil ºi neobservabil, cunoscut fiind faptul cã nu tot ceea ce existã poate fi observat direct,
ceea ce impune sã se apeleze la instrumentãri diverse prin mãsurare, inferare sau prin experimente mintale. În raport cu ceea ce este observabil se
constituie termenii ºi propoziþiile de observaþie, iar în raport cu ceea ce este
neobservabil se constituie termenii teoretici ºi propoziþii corespunzãtoare
lor, printr-un proces de idealizare. Între cele douã nivele – empiric ºi teoretic – existã o strânsã legãturã, graniþa dintre ele este vagã, în unele cazuri
fiind greu de precizat dacã un termen este sau nu teoretic. Locul unde e trasatã graniþa depinde de dezvoltarea ºtiinþei mijloacelor, metodelor ºi instrumentelor de observare. Observaþiile unei discipline constituie izvorul
conþinuturilor ºi sunt în legãturã cu obiectele disciplinei ºi cu experienþa
lingvisticã a observatorului. Observaþia poate fi luatã drept criteriu pentru
a face distincþie între cunoaºterea empiricã ºi cea teoreticã. În concluzie,
observaþia - ca ºi componentã noeticã a disciplinei - nu implicã cu necesitate viziunea empiricã ºi nu se identificã cu etapa empiricã a activitãþii
cognitive, nici cu rolul de criteriu al decidabilitãþii.
Conceptele sunt legate de funcþia de conceptualizare, de captare a sensului sub formã de atribute, predicate, evaluãri de enunþuri, de ridicare de
la proprietãþile lucrurilor la diferite sensuri derivate sub formã de concluzii. Se considerã cã poate avea relevanþã analiza folosirii conceptelor ºi a
evoluþiei lor istorice în diferite aplicaþii disciplinare ºi umane. Problema
clarificãrii conceptelor ºi a traducerii lor corecte prin trecerea de la un limbaj la altul are o importanþã deosebitã în cadrul abordãrilor „multi”, „pluri”,
„inter” ºi chiar transdisciplinare. Sunt des folosite expresiile „sistem de concepte”, „fundamente conceptuale”, „aparat conceptual”, „limbaj”, „creºtere
conceptualã”, „concepte operaþionale, observaþionale, teoretice, integrative”, precum ºi sinonime ca: noþiuni, constructe, termeni.
Expresia „sistem de concepte” desemneazã adeseori disciplina sau teoreticitatea. Conceptele reprezintã acea componentã noeticã fãrã de care nu
pot fi elaborate reprezentãri teoretice.
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Probleme ºi teme. Problemele reprezintã întrebãrile pe care ºi le pune
cercetãtorul în funcþie de obiectivul investigaþiilor sale. Faptul cã se contureazã rãspunsuri variate la o aceeaºi întrebare se explicã prin presupoziþiile implicate. Nivelul problematic implicã o trecere de sens de la teoria
cunoscutã spre ceva posibil a fi o rezolvare a unei întrebãri. Unii logicieni
identificã procesul ºi logica descoperirii cu un demers metaforic. Mulþi teoreticieni situeazã „metaforizarea” în sfera disciplinelor hermeneutice, ceea
ce pare a fi justificat. În pragmatism, problema este ceea ce provoacã o situaþie de cercetare, ca atare ruperea raportului tradiþional dintre „problemã
– obiect – metodã”, precedatã de o „situaþie problematicã”. La nivelul fiecãrei discipline apar în timp noi situaþii problematice. Prin formularea lor,
problemele devin obiective. Problemele au rol cognitiv, iar obiectivele sunt
mijloace de organizare a cercetãrii. Temele unei discipline sunt pãrþi ale
problematicii formulatã ca strategie de selecþie ºi de imprimare a parcursului cunoaºterii, a implicãrii ontologice. Astãzi se vorbeºte despre analiza tematicã a disciplinei ca despre o nouã disciplinã de facturã metaºtiinþificã.
Principiile pot fi definite ca idei foarte generale care stau la baza unui
demers de cunoaºtere sau care rezultã ca generalizãri ultime din teoriile ºi
legile disciplinei. Ele se referã la aspectele fundamentale ale întemeierii
disciplinelor. Principiul este definit ºi desemnat ca „ acel ceva care ne dã
în primul rând posibilitatea cunoaºterii” (Aristotel) ca „ideal explicativ”
(L.Blaga), ca echivalent al „cadrului de idei” sau „evidenþelor axiomatice”
(Al. Koire), ca „ideal de ordine naturalã” (St. Toulmin) º.a. Ele au o esenþã
filosoficã, iar prin anterioritate faþã de generalizãri sunt socotite a priori.
Totodatã, sunt adevãruri „prime” obþinute prin nenumãrate experienþe empirice sau teoretice. Ele sunt acceptate fãrã demonstraþie. Pot avea ºi rol de
teze în orientarea înþelegerii unor probleme, dupã cum în interiorul unei
teorii devin elemente de legãturã ce echivaleazã cu ipoteza. Principiul este
analog ºi cu axioma.
Ipoteza este o idee cu care se încearcã înþelegerea ºi explicarea obiectului investigat. Esenþa ei este cuprinsã în expresiile: „ …cu cât … cu atât…”,
„dacã … atunci…”. Au atât o origine teoreticã, cât ºi una empiricã. Ipotezele
pot fi de naturã logicã, metodologicã ºi epistemologicã. Cu ipotezele se
trece la generalizarea experienþei. Teoriile ipotetice-deductive atribuie ipotezei condiþia postulatelor, a axiomei. Elaborarea ipotezelor este o prelungire a conjugãrii aportului factorilor logici ºi extralogici. Ele au o înaltã valoare explicativã ºi predictivã. Conjectura este o ipotezã mai „slabã”, adicã
o opinie bazatã pe aparenþe, supoziþii ºi probabilitãþi.
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Teoriile ºi axiomaticile sunt componente disciplinare cu potenþial înalt
de structurabilitate ºi de explicaþie datoritã sporirii sistematizãrii cunoaºterii. Stadiul teoriei ca nucleu - sintezã al unei explicaþii riguroase ocupã un
loc important în filosofia ºtiinþei. Dintr-o perspectivã generalã, teoria este
o construcþie în scopul rezolvãrii problemelor pe care le ridicã obiectul cercetãrii. Ea sintetizeazã într-un sistem de propoziþii ordonate logic explicarea ºi descrierea unui anumit domeniu de realitate. În alt sens, teoria este
privitã ca un sistem ipotetico-deductiv în care se acceptã posibilitatea reconstruirii ºi a axiomatizãrii ei în logica matematicã. Acest tip de demers
este respins de cãtre unii teoreticieni în ideea cã nu se poate pune semnul
egalitãþii între ceea ce este raþional ºi ceea ce presupune un formalism logic. Formalismul ar fi incapabil sã surprindã multe aspecte ale activitãþii
ºtiinþifice care poate fi reflectatã mai corect la nivelul disciplinei, în „sistemul conceptual” sau în „paradigmã”. Axiomatizarea s-a extins în multe
discipline, în lingvisticã, biologie, artã, geometrie, deºi de multe ori aceste încercãri nu duc la rezultate concludente.
Teoria ca întreg capãtã statutul de unitate metodologicã ºi are semnificaþie axialã în structura ºtiinþei. Teoriile sunt concepute adeseori ca structuri generatoare. În sfera noeticã a disciplinei intervine ºi limbajul simbolic utilizat în reconstrucþia logicã a teoriilor prin matematizare, axiomatizare ºi formalizare. Este natural faptul cã teoria opereazã o reducþie în raport cu disciplina. Tema limitelor formalismului este amplu dezbãtutã în
epistemologia contemporanã. Se susþine, bunãoarã, cã excesul de matematicã, de axiomatizare ºi formalizare reduce capacitatea creatoare a raþiunii,
cã gândirea simbolicã este „oarbã” întrucât se substituie cunoaºterii „naturale”, flexibile ºi nuanþate, care poate fi realizatã printr-o hermeneuticã
extinsã.
Continuare în numãrul viitor.
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familie
PROFESOR MIHAELA FLOREA
(Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul“, Alba Iulia)

Î

ncã de la începutul secolului trecut, Kant - urmãrind un proiect de
emancipare a condiþiei umane - scria: „Pãrinþii care au primit ei înºiºi
o educaþie sunt deja modele dupã care se îndreaptã copiii. Dar pentru a-i
face pe aceºtia mai buni, este necesar sã facem din pedagogie un studiu;
altfel, nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaþia este încredinþatã unor
oameni cu pregãtire rea”.
Accelerarea transformãrilor sociale, democratice, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaþiei
familiale (pe care l-a avut pânã la introducerea învãþãmântului obligatoriu),
progresele sociologiei ºi psihologiei, precum ºi alte cauze au dus la înþelegerea faptului cã orice sistem de educaþie rãmâne neputincios dacã se izbeºte de indiferenþa sau de opoziþia pãrinþilor. ªcoala capãtã astfel o misiune
suplimentarã. „Deoarece axa directoare a civilizaþiei occidentale este înaintarea persoanei spre mai multã libertate ºi fericire, înaintarea societãþilor
spre mai multã înþelegere ºi justiþie... ºi datã fiind demisia unui numãr de
pãrinþi, un numãr crescând de copii vin din familii destrãmate, iar o comunicare între pãrinþi ºi copii nu se face întotdeauna foarte bine (pãrinþi nãscuþi într-o lume aproape imobilã încã au copii care sunt nãscuþi într-o lume
bulversatã), pentru toate aceste motive ºcoala are în sarcinã o misiune suplimentarã” (Domenach).
Au existat întotdeauna educatori excelenþi ºi pãrinþi iubitori, care nu
ºi-au pus probabil atâtea probleme ºi totuºi au reuºit foarte bine; dar poate cã
iunie, 2007

111

Instrucþie ºi învãþãmânt

acest lucru era mai uºor într-o lume foarte statornicã, în care tradiþia avea
ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaþie sau
douã, relaþiile dintre pãrinþi ºi copii, dintre adulþi ºi tineri, apare mai vãditã
în consideraþia pentru copilul ce „are semnificaþia de recunoaºtere intimã
ºi profundã a valorii persoanei copilului ºi de încredere în potenþialul lui
de dezvoltare” (Osterrieth). Sentimentul de siguranþã - singurul care permite copilului sã se emancipeze ºi sã-si dobândeascã personalitatea depinde de urmãtoarele condiþii (Osterrieth):
• Protecþia împotriva loviturilor din afarã;
• Satisfacerea trebuinþelor elementare;
• Coerenþa ºi stabilitatea cadrului de dezvoltare;
• Sentimentul de a fi acceptat de ai sãi:
– ca membru al familiei: sã fie iubit; sã dãruiascã dragoste, sã fie izvor
de bucurie ºi de mulþumire pentru adulþi;
– sã fie condus ºi îndrumat;
– ca fiinþã umanã: sã i se accepte caracteristicile individuale;
– sã aibã posibilitatea de acþiune ºi experienþã personalã;
– sã aibã asiguratã o anumitã arie de libertate.
S-ar putea spune cã aceste condiþii sunt constant indispensabile, dacã
ele nu ar cere sã fie satisfãcute într-un mod care diferã riguros de la o
vârstã la alta.
Un raport asupra relaþiilor dintre ºcoalã ºi familie în þãrile Comunitãþii
Europene (Al.Macbeth, 1984), bazat pe cercetãri comparative, documentate ºi empirice (prin ancheta de opinie cu chestionare aplicate pe un lot de
1744 conducãtori de instituþii ºcolare) enumerã patru motive pentru care
ºcoala ºi familia se strãduiesc sã stabileascã legãturi între ele:
• pãrinþii sunt juridic responsabili de educaþia copiilor lor (legislaþia
reflectã astfel libertatea pãrinþilor de a-ºi creºte copiii aºa cum doresc);
• existã diferenþe între þãri privind: mãsura în care pãrinþii pot alege
între diferitele ºcoli ºi cursuri pe care sã le urmeze copiii lor;
• mãsura în care pãrinþii trebuie consultaþi de responsabilii ºcolari);
• învãþãmântul nu este decât o parte din educaþia copilului;
• bunã parte a educaþiei se petrece în afara ºcolii;
• cercetãrile pun în evidenþã influenþa atitudinii parentale asupra rezultatelor ºcolare ale elevilor, în special asupra motivaþiilor învãþãrii, precum
ºi faptul cã unele comportamente ale pãrinþilor pot fi favorizate datoritã
dialogului cu ºcoala;
• grupurile sociale implicate în instituþia ºcolarã (în special pãrinþii ºi
profesorii) au dreptul sã influenþeze gestiunea ºcolarã.
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Reproºurile care li se fac pãrinþilor privind colaborarea cu ºcoala sunt:
• apatia (nu vin la reuniunile anunþate);
• lipsa de responsabilitate (aºteaptã iniþiativa profesorilor);
• timiditatea (lipsa de încredere în sine);
• participarea cu ingerinþe (criticã cu impertinenþã ºcoala);
• preocupãrile excesive (exclusive) pentru randamentul ºcolar (notele
copilului);
• rolul parental rãu definit (nu înþeleg corect funcþiile ºi rolurile în educaþia copilului);
• contactele limitate cu ºcoala (numai în situaþii excepþionale, de crizã,
în comportarea copilului);
• conservatorismul (reacþii negative la idei noi).
Reproºurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile
elevilor sunt similare (nu identice!), inclusiv privind dificultãþi de a stabili
relaþia cu adulþii (trateazã pãrinþii ca pe copii ºi nu ca parteneri în educaþia
copilului, decizând autoritar la reuniunile cu pãrinþii). Definirea imprecisã
a rolului de profesor, lipsa pregãtirii privind relaþia ºcoalã-familie (oscileazã între autonomia tradiþionalã ºi perspectivele noi ale parteneriatului).
Informarea ºi formarea pãrinþilor în ceea ce priveºte ºcolaritatea copilului presupune, cel puþin, ca fiecare pãrinte sã cunoascã: obligaþiile legale
privind educaþia copilului, drepturile de care dispune pentru educaþia copilului, importanþa atitudinii lui pentru reuºita ºcolarã a copilului, metodele
de colaborare cu ºcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori
ºi pãrinþi; profesorii trebuie sã primeascã o pregãtire în materie de relaþie
cu pãrinþii, iar competenþa lor în aceastã materie trebuie consideratã ca o
aptitudine profesionalã; pãrinþii trebuie sã fie pregãtiþi pentru a juca rolul
lor educativ în cooperare cu profesorii, ºcolile trebuie sã asigure (asociaþiilor) pãrinþilor asistenþa necesarã.
Pentru o cooperare eficace se considerã necesarã adoptarea unor comportamente corespunzãtoare de cãtre membrii consiliului profesoral: comunicarea liberã de informaþii, toleranþa când limbajul profesional nu este înþeles de nespecialiºti (dintre pãrinþi), încurajarea dezbaterilor pe probleme
educaþionale majore (ºi nu doar discuþii pe probleme administrativ-gospodãreºti), considerarea reciprocã a pãrinþilor ºi profesorilor ca parteneri.
Existã douã teorii importante privind relaþia ºcoalã-familie:
• teoria profesionalismului, care considerã ca un element esenþial serviciul fãcut altora, fãrã a gândi la avantaje personale (criteriile acestei teorii sunt: competenþa, servirea clienþilor, un cod de eticã profesionalã);
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• teoria schimbului, care considerã acþiunea umanã în funcþie de un
câºtig personal (se considerã privilegii tradiþionale ale profesorilor: un grad
de autonomie, un salariu asigurat, o competiþie restrânsã).
Din aceastã perspectivã se pune întrebarea: ce câºtigã profesorul într-o
cooperare cu familia? Se apreciazã cã acest câºtig poate fi un statut revalorizator în ochii societãþii, cooperarea cu familia poate fi un test profesional ºi poate fi consideratã ca fãcând parte din datoria profesionalã a profesorului deoarece pãrinþii sunt clienþi ai ºcolii. Eficacitatea învãþãmântului
(evaluatã la ºcoli ºi profesori) poate fi amelioratã prin cooperarea între
ºcoalã ºi familie, pãrinþii sunt responsabili legali de educaþia copiilor lor ºi
pot avea exigenþa de a evalua rezultatele activitãþii ºcolare.
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MAIOR DR.GABRIEL ACHIM
ASISTENT SIMONA RADU

C

ontinuãm seria de articole referitoare la riscurile pentru sãnãtate
datorate utilizãrii pe scarã largã a telefoanelor mobile, cu o parte
din cercetãrile ce evidenþiazã aceste efecte.
Majoritatea cercetãrilor occidentale privitoare la utilizarea telefoanelor
mobile au examinat posibilitatea producerii unei tumori cerebrale, în timp
ce literatura medicalã a fostei Uniuni Sovietice reflectã o imagine complet
diferitã, care se referã la starea de „boalã a microundelor“. Astfel, în timpul
celui de al doilea rãzboi mondial, în URSS au început sã aparã preocupãri
în legãturã cu posibilitatea ca sãnãtatea personalului militar sã fie pusã în
pericol datoritã lucrului cu instalaþiile radar.
Operatorii au descoperit cã stând în faþa antenei radarului, în timpul
recilor ierni siberiene, se pot încãlzi, dar în acelaºi timp au început sã circule zvonuri potrivit cãrora acest lucru provoacã sterilitate. În anii ‘40, diverse agenþii militare ºi guvernamentale au început sã cerceteze posibilitatea existenþei unor pericole pentru sãnãtate datorate RF/ microunde. În
timp ce afirmau cã nu au gãsit nicio dovadã a acestor pericole, ei recomandau ca operatorii radar ºi radio sã evite expunerea prelungitã ca mãsurã de
protecþie.
La sfârºitul anilor ‘40 ºi începutul anilor ‘50, mai multe studii au arãtat
cã un risc mai mare pentru sãnãtate îl prezintã folosirea microundelor. În
1948 douã studii efectuate în SUA au raportat o posibilã legãturã cu dezvoltarea cataractei ºi a degenerescenþei testiculare la câini. În mare parte
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aceste studii au fost ignorate, deoarece companiile care dezvoltau tehnologii ce utilizau microunde în scopuri militare începuserã sã întrevadã posibilitãþi de comercializare cãtre consumatorii civili. A fost perioada când
utilizarea comercialã a microundelor a cunoscut o mare dezvoltare datoritã
instalaþiilor diatermice, radarelor civile ºi mai târziu a cuptoarelor cu microunde, toate vãzute ca adevãrate minuni ale perioadei respective. În euforia
tehnologicã care a urmat dupã rãzboi, a existat un slab interes pentru finanþarea unor cercetãri care ar fi putut periclita oportunitãþile de afaceri. Apoi
a început Rãzboiul Rece ºi utilizarea militarã a radarelor ºi a altor echipamente militare era vãzutã ca fiind capitalã pentru interesul naþional. Astfel,
orice cercetare pe aceastã temã legatã de sãnãtatea umanã a devenit secretã.
Totuºi, un studiu efectuat pe angajaþii “Hughes Aircraft Corporation”
a constatat numeroase cazuri de hemoragii interne, leucemie, cataractã,
dureri de cap, tumori cerebrale, icter ºi boli ale inimii la angajaþii care lucrau cu instalaþiile radar. Ca urmare, Armata SUA a fost nevoitã sã iniþieze
prima „cercetare deschisã ºi publicã“ asupra efectelor biologice ale microundelor. Scopul sãu era de a stabili „niveluri admise“ atât pentru expunerea singularã, cât ºi pentru cea repetatã, deoarece era general acceptatã
ideea cã trebuie sã existe praguri standard ale expunerii admise. Însã la
acea datã existau puþine date oferite de cãtre cercetarea din domeniu ºi de
aceea s-a hotãrât ca principalul criteriu de evaluare sã fie capacitatea
microundelor de a încãlzi þesuturile, „efectul termic“. Prin urmare, aplicând o marjã de siguranþã, s-a stabilit ca aceasta sã fie baza tuturor aºanumitelor standarde vestice de siguranþã.
Aceastã decizie, de a alege încãlzirea þesuturilor drept principal parametru, a fost foarte repede acceptatã atât de armatã cât ºi de industrie,
creându-se ceea ce s-ar putea numi un standard de siguranþã. „Concepþia
termicã“ a devenit repede un model acceptat de cãtre organizaþiile vestice
de standardizare, având drept rezultat o direcþionare a marii majoritãþi a
cercetãrilor ºtiinþifice cãtre expuneri intense ºi de scurtã duratã. Cercetarea
expunerilor îndelungate la nivelul de radiaþie al mediului ambiant fãrã a
produce încãlzirea þesuturilor nu a fost încurajatã, pur ºi simplu pentru cã
a fost perceputã ca o posibilã ameninþare pentru dezvoltarea tehnologicã.
Situaþia a fost foarte bine descrisã de dr.Rochelle Medici, cercetãtor al
comportamentului animalelor, care a spus: „Se crede cã cercetãtorii au
renunþat sã facã studii de avangardã deoarece o astfel de activitate dã naºtere la prea multe controverse sau provoacã prea multe critici. Am rãmas
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cu experimente „sigure“ dar lipsite de însemnãtate. Rezultatele unor astfel
de experimente sunt niºte concluzii previzibile“. Totuºi, în URSS, un sistem politic ºi economic mult diferit, a acordat, în mod paradoxal, oamenilor de ºtiinþã mult mai multã libertate în cercetare (ºi finanþare) în alegerea obiectivului eforturilor lor, decât au fãcut-o omologii lor din vest. Corporaþiile private nu existau, iar armata sovieticã era exceptatã de la obligativitatea respectãrii standardelor de expunere. Ei puteau sã-ºi proiecteze ºi
sã-ºi lanseze echipamentele fãrã teama unor conflicte cu regulamentele.
Rezultatul a fost standardul cu cele mai scãzute nivele de câmpuri electromagnetice din întreaga lume, destinat sã asigure protecþie împotriva expunerilor îndelungate la nivele scãzute (netermice). În timp ce efectele termice sunt acceptate atât de oamenii de ºtiinþã din vest, cât ºi de cei sovietici,
numai ultimii ºi-au extins cercetãrile pentru a include studii extinse pe lucrãtori care au fost expuºi la câmpuri electromagnetice netermice.
Aceastã cercetare rezultatã din experienþa privind expunerea realã a
oamenilor a condus la recunoaºterea unei stãri numite „boala microundelor“, caracterizatã de urmãtoarele simptome: agitaþie crescutã combinatã
cu epuizare nervoasã; obosealã; slãbiciune muscularã; activitate intelectualã redusã; absenþã/incapacitate de concentrare; sensibilitate crescutã la
factorii externi ca: zgomot, luminã; tulburãri de somn/ insomnie; dureri de
cap; ameþeli; mâini ºi picioare reci; probleme cu inima cum ar fi: palpitaþii,
ritm încetinit sau accelerat al inimii; probleme respiratorii; hipertiroidism;
dereglãri ale ciclului menstrual. Relevanþa „bolii microundelor“ pentru utilizarea telefoanelor mobile este aceea cã, atunci când un telefon mobil este
utilizat cu antena lângã cap, expunerea la microunde a þesuturilor creierului se poate situa în intervalul de expunere raportat a provoaca „boala microundelor“.
Multe studii asupra telefoanelor mobile din diferite þãri au constatat cã
utilizatorii prezintã simptome similare, pe care ei le asociazã cu utilizarea
telefoanelor mobile. Aceºtia acuzã dureri de cap frecvente, obosealã, senzaþii de arsurã, ameþeli, dificultãþi de concentrare ºi pierderi de memorie.
Desigur cã nu toþi oamenii prezintã aceste simptome, dar unele persoane
sunt mult mai sensibile decât altele. Astfel de diferenþe biologice (mai
degrabã decât psihologice) au fost prezentate pe larg în cercetare, în domenii cum ar fi auzirea microundelor, unde unele persoane pot detecta
efectele directe ale undelor radio de înaltã frecvenþã asupra nervilor din
urechea internã.
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Para[uta PSP-1 –
o provocare
sau o continuare
a procesului de instruc]ie?
CÃPITAN CÃTÃLIN ILIUÞÃ

M

odalitãþile de abordare a ultimelor conflicte au fost în mare
mãsurã diferite. Armatele moderne fac eforturi deosebite pentru
a-ºi realiza structuri flexibile cu mare capacitate de manevrã, uºor adaptabile la tot mai multe schimbãri ale realitãþii câmpului de luptã.
Trupele aeropurtate, componentã de bazã a forþelor terestre, se înscriu
în acest context ºi se conformeazã noilor provocãri atât prin introducerea
unor echipamente specifice, cât ºi prin schimbarea unor proceduri de
instruire a luptãtorului.
Noul a fost dintotdeauna o provocare pentru noi, paraºutiºtii, un prilej
de mãsurare a curajului ºi a disponibilitãþii de a risca. Noul este oportunitatea de a ne cunoaºte temerile, de a ne apropia de limitele personale, de a
vedea câtã deschidere spre viitor avem. Avantajul unui sistem bine pus la
punct cum este cel militar, regulile stricte ce trebuie respectate la adoptarea elementelor de noutate diminueazã poate puþin din riscuri, însã
provocãrile rãmân aceleaºi. Provocãrile rãmân pentru elementul uman cea
mai importantã componentã a sistemului.
Rãspunsul la întrebarea din titlul articolului este ambivalent: acela cã
introducerea acestui tip de tehnicã este atât o provocare, cât ºi o continuare a procesului de instrucþie.
Cu certitudine, introducerea unei noi categorii de tehnicã este o provocare. O provocare pentru acei oameni care oricum au trãit în provocãri. O
provocare pentru cei a cãror meserie este o înºiruire de provocãri asumate.
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Prin introducerea completului de paraºute PSP-1, trupele aeropurtate
române realizeazã compatibilitatea cu trupele NATO, dovedind capacitate
de adaptare la noile cerinþe ale acþiunilor militare. Paraºuta PSP – 1 este
folositã de cãtre personalul din trupele aeropurtate sã îndeplineascã misiuni, la distanþe mari, ºi acolo unde nu este oportunã sau posibilã întrebuinþarea altor mijloace de introducere în teatrele de operaþii. Aceasta este
operaþionalã pentru aeronavele AN – 2, AN – 26, C – 130 ºi prezintã siguranþã la executarea paraºutãrilor de la înãlþimi mici într-un ritm rapid de
pãrãsire a bordului aeronavei.
Provocãrile rezultã din diferenþele dintre caracteristicile tehnice ale
tipului de tehnicã aflatã pânã acum în exploatare (BG-7M) ºi cele ale
paraºutei nou introduse. Provocatoare este ºi trecerea, de la o paraºutã care
ºi-a demonstrat din plin calitãþile, la una pe care încã nu o cunoaºtem
foarte bine, de la una aflatã de mulþi ani în exploatare, sigurã ºi permisivã,
la alta de care abia acum ne apropiem. Deosebirile tehnice nu par - la
prima vedere - prea mari, însã cei familiarizaþi cu paraºutismul militar ºtiu
cã e vorba de lucruri total diferite:
* viteza maximã admisã la deschiderea paraºutei = 270 km/h;
* viteza minimã recomandatã la deschiderea paraºutei = 120 km/h;
* stabilitatea paraºutei pe timpul coborârii = max. + 10o;
* înãlþimea minimã de paraºutare la PSP 1 = 200 m (faþã de 500 m la
BG-7M.);
* viteza orizontalã proprie cu fantele închise la PSP 1 = 0 m/s (faþã
de 2 m/s la BG-7M.);
* viteza la aterizare pentru o sarcinã utilã de 150 kg la PSP 1 = 5,5 m/s
(faþã de 3,5 – 4 m/s la BG-7M.);
* timpul de pliere la PSP 1 = 20 min. (faþã de 30 min. la BG-7), pentru 2 pliori;
* timpul de pãstrare în stare pliatã la PSP 1 = 60 zile (faþã de 30 zile
la BG-7M).
Introducerea noii paraºute este, totodatã, ºi o continuare a procesului
de instrucþie, datoritã faptului cã militarii din trupele aeropurtate trebuie
sã fie în mãsurã sã se adapteze rapid noilor tipuri de tehnicã, precum ºi
pentru cã specializarea pe mai multe tipuri de paraºute conduce la diversificarea misiunilor de luptã pe care aceºtia se pregãtesc sã le îndeplineascã.
Trupele aeropurtate constituie principala grupare de manevrã a forþelor terestre, care au capacitatea de a pãtrunde în adâncimea teatrului de ope122
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raþii/câmpului de luptã pentru a cuceri/distruge obiectivele pe care se
bazeazã puterea de luptã a inamicului.
Chiar ºi cu noua categorie de tehnicã, misiunile pe care trupele aeropurtate le îndeplinesc rãmân în continuare aceleaºi, atât în ofensivã, cât ºi
în apãrare.
- În ofensivã: surprinderea inamicului prin operaþii desfãºurate în
adâncime; creºterea mobilitãþii operaþiilor în spate ºi reducerea implicitã a
rezervelor; schimbarea rapidã a efortului de pe o direcþie pe alta, pentru
atacarea punctualã a inamicului în adâncime, din orice direcþie, în zone
inaccesibile altor forþe; întãrirea ºi aprovizionarea oportunã a forþelor
încercuite sau aflate în pericol de a fi încercuite; cucerirea, ocuparea ºi
menþinerea unor obiective importante din dispozitivul inamicului - aerodromuri, puncte obligatorii de trecere etc. sau a unor forme tari/puncte
decisive din teren; interzicerea/limitarea manevrei de forþe ºi mijloace ºi
reducerea ritmului operaþiilor inamicului; executarea de raiduri în dispozitivul inamicului.
- În apãrare: paraºutarea în dispozitivul inamicului ºi participarea la
oprirea sau respingerea acestuia prin interzicerea manevrei forþelor ºi
mijloacelor sale; hãrþuirea ºi izolarea rezervelor acestuia; distrugerea/capturarea forþei vii ºi a tehnicii; crearea condiþiilor pentru executarea contraatacurilor ºi participarea la refacerea apãrãrii pe aliniamentul iniþial; limitarea pãtrunderii inamicului prin menþinerea aliniamentelor, raioanelor,
obiectivelor, punctelor decisive/importante.
Dupã revederea complexitãþii ºi importanþei misiunilor specifice putem aprecia rolul hotãrâtor al unor performanþe tehnice mai bune, al unor
capabilitãþi superioare pe care le deþine paraºuta PSP-1 care face posibilã
relaþionarea cu celelalte categorii de tehnicã (tehnicã de aviaþie pentru
transport din forþele aeriene NATO), cât ºi cu noile modalitãþi de acþiune
în câmpul tactic.
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C

u sprijinul Ministerului Apãrãrii ºi al Ambasadei SUA, în perioada 24-27 aprilie, la sediul ROMAERO – Bãneasa din Bucureºti a
fost organizatã expoziþia de tehnicã militarã ºi aerospaþialã „BLACK SEA
DEFENCE AND AEROSPACE – BSDA 2007”.
Firme de prestigiu ºi colaborãri fructuoase
În cadrul expoziþiei, peste 165 de firme din 20 de þãri producãtoare de
tehnicã militarã de nivel înalt, pentru aviaþia civilã, apãrarea aerianã, terestrã ºi maritimã, dar ºi de mijloace folosite la înlãturarea efectelor produse
de calamitãþile naturale ºi-au expus cele mai recente realizãri ºi proiecte de
colaborare în domeniu.
Prezent la deschiderea expoziþiei, ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu,
a apreciat participarea la eveniment a unor firme de prestigiu, din þarã ºi
din afara acesteia, producãtoare de tehnicã militarã de ultimã generaþie, ºi
a subliniat necesitatea cooperãrii þãrilor din bazinul Mãrii Negre pentru
asigurarea unui climat de stabilitate ºi dezvoltare democraticã a acestei zone, evidenþiind faptul cã „în contextul schimbãrilor rapide care au loc la
nivel mondial ºi regional, industria de apãrare se confruntã cu multiple aspecte legate de securitate, ceea ce impune realizarea unor parteneriate reale
între þãrile implicate, inclusiv în domeniul dotãrii forþelor terestre, navale
ºi aeriene”.
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Pe platoul de la ROMAERO – Bãneasa, precum ºi în interiorul celor
douã hangare amenajate pentru gãzduirea expoziþiei, oaspeþii au admirat
exponatele unor celebre firme româneºti, producãtoare de armament ºi tehnologie militarã, printre care: AEROSTAR Bacãu, Automecanica Moreni,
Avioane Craiova, Condor, MFA Mizil, UMP Plopeni, Electromecanica
Ploieºti, Electromagnetica, Elprof, RONEXPRIM, Fabrica de Arme Cugir,
MIRSAND Braºov, Romtehnica, Turbomecanica, UTI Grup, dar ºi din
afara graniþelor þãrii, ºi anume: Alenia Aeronautica, AM General, American Technologies Network Corporation, Elbit Systems, Smart System,
OSHKOSH, MOVAG, MBT, Colt Defense, Harris ºi multe altele, care au
o fructuoasã colaborare cu firmele româneºti din acest domeniu.
Alãturi de tancul românesc TR 85 M1 ºi de transportoarele amfibii
blindate „Zimbrul” ºi „SAUR”, echipate cu sisteme de înaltã tehnologie
pentru achiziþionarea þintelor ºi darea focului, invitaþii ºi vizitatorii au
admirat tranportorul blindat „Piranha III C”, camionul greu cu mobilitate
extinsã - aflat în dotarea unor forþe aliate din teatrele de operaþii – precum
ºi celebrul HMMWV (Hummer) intrat recent în înzestrarea forþelor terestre române.
Interesante au fost, de asemenea, sistemele ultramoderne de detectare
a materialelor suspecte, echipamentele individuale ºi armele de infanterie,
sistemele optoelectronice de achiziþionare a þintelor ºi dare a focului, aparatura de simulare –antrenament, poligoanele telecomandate, echipamentele ºi mijloacele utilizate pentru înlãturarea efectelor dezastrelor ºi calamitãþilor naturale.
Realizãri româneºti
Oferta firmelor româneºti din industria naþionalã de apãrare a suscitat
interesul specialiºtilor din structurile naþionale de apãrare, pe cel al jurnaliºtilor de la renumite publicaþii civile naþionale ºi internaþionale, precum
ºi de la cele ale instituþiei militare, respectiv ale Trustului de Presã ºi categoriilor de forþe.
„În standul nostru avem expuse maºina de luptã a infanteriei, MLI 84 M,
precum ºi modernul transportor amfibiu blindat 8 X 8 Piranha III C. Deja
sunt în curs de derulare contractele cu Armata României privind dotarea a
trei batalioane de infanterie cu MLI 84 M. Pânã în acest moment, doar una
dintre respectivele unitãþi tactice a fost înzestratã complet cu aceastã maºinã, iar pentru celelalte unitãþi, procesul de înzestrare se aflã în plinã desfãºurare.
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La solicitarea beneficiarului, s-a mai realizat punctul de comandã mobil pe ºasiu de MLI 84 M, tractorul multifuncþional de evacuare a tehnicii
deteriorate, precum ºi maºina de evacuare medicalã, echipatã cu tot ceea
ce este necesar pentru urgenþe medicale pe câmpul de luptã” — a precizat
directorul general al S.C.MFA Mizil, Constantin Cazacu.
„Uzina Mecanicã Plopeni este unul dintre cei mai mari producãtori de
tehnicã militarã din România“ - a subliniat dr.ing.Vasile Petre, ºeful secþiei
de proiectare constructivã din cadrul uzinei, adãugând:
„Producem de la muniþie pentru aruncãtoare de grenade portabile de
20 mm, pânã la calibrul 152 mm. Pentru acest ultim calibru menþionat,
avem muniþie cargo de douã tipuri: de antrenament ºi de luptã. De asemenea, dezvoltãm sisteme de contramãsuri electronice pentru tehnica blindatã ºi pentru proiectele în curs colaborãm eficient, în parteneriat, cu Academia Tehnicã Militarã.”
La standul uzinei Electromecanica Ploieºti se aflau expuse: complexul
de apãrare antiaerianã CA 94, racheta antiaerianã dirijatã prin laser, STAR
80, cu o mare precizie ºi bãtaie de pânã la 5000 m, precum ºi avionul ATT,
telecomandat ºi folosit pentru antrenamente la tragerile artileriei antiaeriene. Aparatul este echipat cu senzori specifici ºi rivalizeazã cu cele similare din dotarea NATO.
Specialiºtii români sunt ºi ei preocupaþi de crearea unor noi mijloace de
înaltã tehnologie care sã vinã în sprijinul celor angrenaþi direct în lupta împotriva terorismului: forþe speciale, poliþie, jandarmerie, subunitãþi ale SRI
sau ale Ministerului Apãrãrii.
Lângã standul Electromecanica Ploieºti se afla expus prototipul robotului folosit la transportul ºi neutralizarea pachetelor suspecte.
„Costurile pentru crearea ºi perfecþionarea acestui produs sunt subvenþionate de cãtre Ministerul Industriilor ºi de Agenþia pentru Tehnologie ºi
Inovaþii, ANCSIT” — a declarat Ion Andreescu, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Cercetare ºi Proiectare pentru Sisteme de Producþie, adãugând:
„Robotul poate fi acþionat pânã la o distanþã de 100 m prin fir ºi 200 m
prin radio ºi are avantajul cã nu este necesar riscul intervenþiei directe a
pirotehnistului, viaþa acestuia fiindu-i astfel protejatã. De asemenea, aparatul este prevãzut cu un dispozitiv numit disruptor, care odatã activat,
poate neutraliza declanºarea încãrcãturii explozive. Pachetul periculos
poate fi ridicat de robot ºi transportat la un loc sigur pentru distrugere. Aºteptãm solicitãri ºi eventuale sugestii din partea instituþiilor interesate”.
PRO OPTICA S.A. a investit în patru proiecte importante, oferind soluþii concrete pentru cerinþe actuale, rezultate din lecþiile învãþate ale teatrelor de operaþii.
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„În cadrul actualelor provocãri ale teatrelor de operaþii, firma noastrã
oferã soluþii pentru: soldatul viitorului, blindate, securitate ºi artilerie” - a
menþionat prof.dr. Daniel Oancea, ºeful departamentului de marketing ºi
vânzãri al firmei, exemplificând:
„Fiindcã sunt specializat în blindate, vã rog sã-mi daþi voie sã mã refer
mai pe larg la acest domeniu...
Avem soluþii pentru trãgãtor, mecanicul conductor, comandantul echipajului ºi, de asemenea, pentru ameninþãrile mijloacelor dotate cu detecþie
laser ºi radar“.
Posturile de luptã conþin periscoape necesare observãrii câmpului de
luptã pe timp de zi, camerã termalã ºi intensificatori de imagine pentru
observarea pe timp de noapte (la mecanicul- conductor), aparaturã pasivã
cu intensificatori de imagine (pentru comandantul echipajului), un complex care cuprinde camerã de zi, camerã de noapte pentru observare, sistem
de achiziþie a þintelor, telemetru laser – acesta având posibilitatea de a fi integrat în sisteme C4I.
„Toate aceste soluþii le avem deja instalate pe mijloacele blindate.
Avem un contract de instalare a aparaturii de vedere pe timp de zi ºi de
noapte cu firma MOVAG, Elveþia, care a câºtigat licitaþia pentru fabricarea unui transportor amfibiu blindat. Primele transportoare vor fi livrate
în cursul acestui an, iar noi colaborãm la montarea a opt sisteme optoelectronice pe aceste mijloace“.
Împreunã cu firma ELBIT din Israel, firma colaboreazã la integrarea
unor sisteme denumite platforme telecomandate care achiziþioneazã þinte,
sunt foarte precise ºi au putere sporitã de foc.
Este perfectat sistemul ARGUS; a fost experimentat ºi instalat în luna
martie în teatrul de operaþii din Afganistan, la Kandahar, pe trei mijloace
blindate româneºti. Sistemul permite achiziþionarea þintelor, telemetrarea,
transmiterea rapidã a datelor, legãtura video ºi audio cu baza. ARGUS se
afla deja în înzestrarea unitãþilor de la Bistriþa ºi Dej.
Referitor la soluþiile pentru artilerie, firma colaboreazã ºi lucreazã cu
firmele ELBIT ºi AZIMUTH din Israel, la realizarea sistemului de conducere a focului pentru aruncãtoarele de bombe. Acesta achiziþioneazã þintele
ºi efectueazã calculele elementelor de tragere. Focul se poate deschide la
doar câteva secunde de la instalare.
Pentru soldatul viitorului, PRO OPTICA S.A. produce aparaturã opticã
pentru a fi instalatã pe armele de infanterie. Ultima realizare în acest domeniu este binoclul BTL (binoclu telemetru laser) care se instaleazã pe o
platformã ARGUS, adaptatã pentru subunitãþile de infanterie debarcate.
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Platforma este o soluþie pentru desfãºurarea acþiunilor cu caracter independent.
Fabrica de Arme Cugir este unul dintre cei mai importanþi producãtori
români de armament uºor de infanterie, cu o tradiþie în acest domeniu de
câteva decenii.
„În ultimii ani, ne-am diversificat producþia de armament pentru infanterie” – a declarat reprezentantul firmei, dr.ing. Codruþ Cernea, precizând:
„Realizãm toatã gama armelor uºoare, de la calibrul 5,45 mm pânã la
7,62 mm, precum ºi aruncãtoare calibrul 26-40 mm. De asemenea, fabricãm arme precise, în concepþie ºi calibru NATO (5,56 -7,62 mm) ºi colaborãm cu firme performante, producãtoare de aparaturã optoelectronicã,
pentru instalarea acestora pe armele produse de noi”.
Conferinþe de presã ºi exerciþii demonstrative
În cadrul expoziþiei au avut loc conferinþe de presã având ca teme principale perspectivele securitãþii ºi cooperarea extinsã în Zona Mãrii Negre,
sisteme integrate pentru securitatea obiectivelor militare, sisteme de comandã ºi control pentru managementul situaþiilor de crizã, parteneriatul
public privat – factor cheie în strategia de protecþie a infrastructurilor critice, securitatea aeroporturilor, performanþele logistice în zone de conflict,
precum ºi alte teme de specialitate legate de tehnologia sistemelor ºi echipamentelor militare moderne.
Au fost desfãºurate, de asemenea, exerciþii demonstrative ale Forþelor
Terestre Române, Poliþiei, Jandarmeriei ºi Serviciului Român de Informaþii.
De asemenea, cei prezenþi la expoziþie au aplaudat demonstraþiile de
zbor ale aeronavelor militare Eurofighter ºi Alenia C27J, efectuate de piloþi din forþele aeriene italiene.
Potrivit aprecierii ministrului apãrãrii, Teodor Meleºcanu, înscrisã în
catalog, „aceastã expoziþie, organizatã la locul ºi la momentul potrivit, reprezintã un punct de întâlnire la nivel înalt între reprezentanþii industriei
de apãrare ºi aeronautice din România ºi producãtori internaþionali consacraþi, creând premisele iniþierii sau dezvoltãrii unor cooperãri ºi parteneriate strategice în domeniu”.
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T

ransportorul amfibiu blindat B-33 ZIMBRU constituie mijlocul de luptã ºi de transport al grupei de infanterie, asigurând acesteia o mare mobilitate ºi o putere de foc terestrã ºi antiaerianã corespunzãtoare. Transportorul poate fi exploatat atât ziua cât ºi noaptea, indiferent
de anotimp sau teren. Asigurã protecþia colectivã împotriva schijelor ºi a
gloanþelor, precum ºi împotriva efectelor armelor de nimicire în masã.
Transportorul are trei compartimente distincte:
• camera de conducere (în faþã);
• camera desantului (la mijloc);
• camera energeticã (în spate).
Camera desantului este despãrþitã de camera energeticã printr-un perete etanº. În camera energeticã este dispus un motor diesel de 280 CP.
Transportorul dispune de o mare capacitate de trecere în teren variat
sau cu capacitate portantã redusã (nisip, mlaºtinã, zãpadã afânatã). Virajul
transportorului este asigurat de roþile directoare (ale punþilor I si II) comandate prin intermediul mecanismului de direcþie cu servomecanismul
hidraulic. Pentru auto-scoatere în terenuri grele, transportorul dispune de
un troliu montat la partea din faþã ºi acþionat de cutia de distribuþie prin
intermediul unei prize de putere, a doi arbori cardanici ºi a reductorului
troliului.
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Caracteristici generale
Detalii

Valori

Echipaj

mecanic-conductor ºi trãgãtor la mitralierã

Tip transportor

mijlociu, amfibiu, pe roþi, formula 8x8

Cutie blindatã

din plãci blindate de oþel, etanºe la apã ºi praf

Masã în stare de luptã

14.000 kg

Numãr de locuri (inclusiv
mecanicul-conductor)

10

Lungime x Lãþime x Înãlþime

7,65m x 2,90m x 2,52 m

Razã de viraj (giraþie)

13 m (10 m)

Vitezã maximã de deplasare
pe ºosea (pe apã)

85 km/h (9 km/h)

Rampã longitudinalã

32o

Rampã transversalã

25o

Trece ºanþuri cu lãþimea de

2m

Trece banchete cu înãlþimea de 0,50 m
Autonomie

132

700 km

www.rft.forter.ro

BMR 600 – blindat
pentru transportul trupelor
SURSA: ARMY RECOGNITION
http://www.armyrecognition.com/europe/Espagne/vehicules_a_roues/BMR_600/BMR_600_Espagne_description.htm

L

a începutul anilor ’70, pentru a satisface cerinþele infanteriei,
armata spaniolã ºi firma ENASA au realizat un vehicul de luptã pe
care l-au numit „Pegaso 3500“, ulterior redenumit BMR – 600 (Blindado
Medio de Ruedas – Vehicul Blindat Mijlociu pe Roþi).
Acesta a fost testat în paralel cu Piranha 6x6 elveþian ºi cu transportorul Renault 6x6 francez, dupã care armata spaniolã a comandat 5.000 de
transportoare.
La aceastã datã, firma a creat o familie întreagã de vehicule care sunt
construite pe acelaºi ºasiu:
• Pegaso 3560/3 – pentru aruncãtorul de 81 mm;
• Pegaso 3560/4 – pentru remorcarea aruncãtorului de 120 mm;
• Pegaso 3560/5 – punct de comandã mobil;
• Pegaso 35644 – vehicul pentru sprijin cu foc, ce poate fi echipat cu
diferite turele, printre care turela francezã de douã locuri cu tun de 20 mm.
Pegaso 3562 VEC este un vehicul de cercetare pentru tancuri ºi are un
ºasiu cu totul diferit dar, cu toate acestea, foloseºte aceleaºi piese ca ºi
transportorul pentru infanterie. Este echipat cu o turelã bi-loc pe care poate
fi montat un tun de 20 mm, ori unul de 25 mm, acest model fiind deja în
serviciul armatei spaniole.
ªasiul transportorului trupe BMR 600 este confecþionat din aluminiu
forjat, care protejazã partea din faþã a vehiculului contra proiectilelor perforante de 7,62 mm, în timp ce restul blindajului asigurã protecþia personalului împotriva muniþiei obiºnuite, de acelaºi calibru.
iunie, 2007
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Locul mecanicului-conductor este în partea stângã-faþã, iar înapoia sa
este mitraliorul, care are ºi funcþia de operator radio. Motorul vehiculului
este amplasat în partea dreaptã. Camera de luptã, situatã în partea din spate, este dimensionatã pentru 11 militari cu echipamentul ºi armamentul individual. Aceºtia intrã ºi ies din transportor printr-o rampã comandatã mecanic.
În funcþie de model, sunt prevãzute ambrazuri pentru tragere ºi periscoape pentru a permite militarilor din camera desantului sã execute foc cu
armamentul din dotare. Armamentul principal al transportorului este o mitralierã de 7,62 mm dar, la cerere, poate fi montat ºi armament mai puternic.
Transportorul este amfibiu ºi poate fi livrat cu instalaþie hidrojet. În
acest caz, poate înainta pe apã cu o vitezã de pânã la 10 km/h. Vehiculul
are servodirecþie, pentru a uºura conducerea ºi, la comandã, poate fi livrat
un model cu tracþiune integralã.
Motorul este cuplat la o cutie de viteze automatã cu ºase trepte pentru
mersul înainte ºi una pentru mersul înapoi, cu un reductor ºi un întârzietor
hidraulic.
Vehiculele din înzestrarea armatei spaniole sunt dotate cu o mitralierã
care are unghiul de tragere în plan vertical de -150 la +600, ºi este montatã
pe o turelã care se poate roti la 3600, unitatea de foc fiind 2.500 cartuºe.
În scop experimental, BMR 600 a fost echipat cu o turelã Euromissile
HCT armatã cu patru rachete antitanc HOT dirijate prin fir, plus altele în
rastel gata de încãrcare.
Variante constructive:
• BMR 600 cu turele TC-3/A;
• BMR 600 ACCC (3560.51) – versiune cu echipamente radio suplimentare;
• BMR 600 ACCC (3560.56);
• BMR 600 AMC (3560.53) – versiune ambulanþã;
• BMR 600 AVV (3560.54);
• BMR 600 (3560.55) – ultimele douã versiuni sunt concepute pentru
evacuare ºi mentenanþã.
Armament
Tun de 90 mm, mitralierã 7,62 mm coaxialã, tun de 20 mm sau 25 mm,
posibilitate de a transporta aruncãtoare de 81 mm sau 120 mm, în funcþie
de modelele constructive.
Þãri despre care se ºtie cã au autovehiculul în înzestrare:
Egipt, Maroc, Peru, Arabia Sauditã, Spania.
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BMR 600 - blindat pentru transportul trupelor

Date tehnice:
Detalii

Valori

Echipaj

2 + 11 luptãtori

Grosime blindaj

nepublicat

Masã vehicul

13.7500 kg

Vitezã maximã pe ºosea

100 km/h

Autonomie

600 km

Echipamente

Aparate de vedere pe timp de noapte

Indicii de recunoaºtere:
1. Þeava de eºapament situatã în partea dreaptã-faþã a caroseriei.
2. O turelã micã cu mitralierã dispusã pe partea superioarã-stângã a
caroseriei, deasupra camerei de conducere.

iunie, 2007

135

Tehnicã militarã ºi armament

3. Un far de dimensiuni reduse, prevãzut cu grilaj de protecþie, plasat
în partea din faþã-stânga.
4. Locul mecanicului-conductor dispus în stânga-faþã, care apare ca un
bloc excentric în suprafaþa cutiei blindate.
5. Trei roþi cu pneuri dispuse la distanþã egalã, de fiecare parte a cutiei
blindate.
6. O rampã mare, hidraulicã, pentru accesul personalului prin partea
din spate.
7. Portierã micã de acces încastratã în trapa hidraulicã, ce se deschide
cãtre dreapta.
8. Mici ferestre plasate în partea dreaptã ºi stângã a echipajului.
9. Serie de ºase lansatoare de grenade fumigene dispuse în pãrþile laterale cãtre în faþã.
10. Bloc rectangular între fiecare grup de roþi.
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Transportorul german
Boxer MRAV
SURSA: ARMY RECOGNITION
http://www.armyrecognition.com/europe/Allemagne/vehicules_a_roues/Boxer_MRAV/Boxer_MRAV_Germany_description_pictures.htm

G

uvernele Germaniei ºi Marii Britanii au semnat în 1999 un contract pentru producerea unei noi generaþii de vehicule blindate.
Programul era cunoscut sub numele de MRAV (Multi – Role Armored
Vehicle) în Anglia ºi GTK (Gepanzertes Transport – Kraftfahrzeug) în
Germania. În luna februarie a aceluiaºi an, Olanda a semnat un memorandum prin care se alãtura programului. În varianta olandezã programul se
numea PWV (Pantser Wiel Voertuing).
În decembrie 2002 toþi partenerii au cãzut de acord sã denumeascã
vehiculul „Boxer“.
În iulie 2003, ministrul britanic al apãrãrii anunþa retragerea Marii
Britanii din proiect, cu scopul de a realiza un vehicul asemãnãtor la nivel
naþional. Cererea din partea armatei germane a fost de 1.000 de vehicule,
în timp ce Olanda a comandat doar 384.
Transportul este construit pe un ºasiu cu roþi tip 8x8, cu o capacitate de
transport de 8 tone ºi un volum interior de 14 m3. Compartimentul din spate
este modular pentru a oferi posibilitatea de a-l transforma în punct de
comandã mobil, ambulanþã sau vehicul pentru sprijin logistic.
Armamentul de bazã al vehiculului constã într-o mitralierã de 12,7 mm
pentru versiunea transportor. Vehiculul este echipat cu un motor MTU de
530 CP ºi o transmisie automatã tip Allison.
Trenul de rulare este format din opt roþi cu suspensie independentã ºi
un sistem de umflare centralizat, care conferã vehiculului o bunã mobilitate în orice tip de teren. Autonomia transportorului este de 1.000 km.
iunie, 2007
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Variante:
• Boxer punct de comandã mobil (partea din spate a camerei desantului este amenajatã ca punct de comandã);
• Boxer ambulanþã (partea din spate a camerei desantului este amenajatã ca ambulanþã).
Armament: mitralierã cal. 12,7 mm.
Þãri despre care se cunoaºte cã au transportorul în dotare prototip
pentru Germania ºi Olanda.
Caracteristici
Detalii

Valori

Armament

O mitralierã de 12,7 mm

Þãri cunoscute care au
vehiculul în dotare

Prototip pentru Germania ºi Olanda

Echipaj

11 luptãtori

Grosime blindaj

nepublicat

Masã vehicul

25.000 kg

Vitezã maximã pe ºosea

103 km/h

Autonomie

1.050 km

Echipamente

Instalaþie de aer condiþionat, instalaþie de stins
incendiul, sistem de protecþie NBC, sistem GPS

Identificare
Versiunea de bazã nu are tun dar are o turelã micã instalatã pe centru
– dreapta cutiei blindate ºi echipatã cu o mitralierã de 12,7 mm care se
poate roti la 3600.
Cutia blindatã este împãrþitã în douã, partea din faþã fiind înclinatã pe
douã niveluri. Partea dinapoi este de formã rectangularã, cu pãrþile exterioare netede.
În partea din faþã a porþiunii înclinate se aflã compartimentul mecanicului–conductor, acesta fiind prevãzut cu o trapã platã care are încastrate
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trei periscoape fixe. În partea din spate a cutiei blindate se aflã o trapã
mare, hidraulicã, pentru acces în transportor.
Farurile din faþã sunt încastrate în blindaj.
Trenul de rulare este compus din opt roþi cu pneuri. Un bloc mare rectangular este plasat între punþile a 2–a ºi a 3–a, în timp ce blocuri mici, de
formã triunghiularã, sunt dispuse între punþile 1–2 ºi 3–4.
Indicii de recunoaºtere
1. Farurile încastrate în partea din faþã a cutiei blindate.
2. Locul mecanicului–conductor dispus în dreapta–faþã a primei pãrþi
înclinate a cutiei blindate.
3. Blocul eºapament dispus în partea din faþã a laturii stângi.
4. O uºã mare de acces, dreptunghiularã, amplasatã în partea din spate.
5. O turelã de dimensiuni reduse, amplasatã pe partea superioarã a cutiei blindate, la centru.
6. Douã secþiuni înclinate ale cutiei blindate.
7. Pãrþile laterale ale cutiei blindate sunt netede, cu plãci de blindaj
adiþionale.
8. Câte un bloc mic de formã triunghiularã, amplasate între punþile 1–2
ºi 3–4.
9. Un bloc mare, dreptunghiular, între punþile 2–3.
10. Trenul de rulare compus din perechi de patru roþi.

iunie, 2007
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Transportorul rusesc
BTR-80
SURSA: ARMY RECOGNITION
http://www.armyrecognition.com/Russe/vehicules_a_roues/BTR-80/BTR_80_russie_description.htm

BTR-80

este un vehicul blindat, destinat transportului de
trupe, construit de societatea Gorki Mechanical
Plant, principala sa destinaþie fiind transportul trupelor pe câmpul de luptã
ºi sprijinul lor cu foc. El mai poate fi utilizat ºi ca vehicul de cercetare, de
sprijin al infanteriei sau pentru patrulare. Transportorul a intrat în serviciu
în anii ‘80, în înzestrarea armatei sovietice, fiind folosit în numeroase conflicte, inclusiv în misiuni de menþinere a pãcii sub mandat ONU ori în conflictul din Iugoslavia.
Vehiculul este amfibiu ºi poate transporta 10 luptãtori: echipajul (comandantul, mecanicul-conductor ºi trãgãtorul la mitralierã), plus ºapte militari echipaþi de luptã. În blindajul lateral sunt practicate ºapte ambrazuri
pentru tragerea cu armamentul individual, acestea fiind dispuse patru pe
partea dreaptã ºi trei pe stânga. Pe fiecare parte a vehiculului se aflã câte
o trapã de acces blindatã, care se deschide în douã pãrþi.
Propulsia este asiguratã de un motor diesel în patru timpi, cu opt cilindri, care dezvoltã o putere de 260 CP. Viteza maximã a transportorului pe
ºosea este de 80 km/h iar pe apã este de 9 km/h, cu o autonomie, pe ºosea,
de 600 km.
Ca armament, vehiculul are o mitralierã de 14,5 mm KPVT ºi o mitralierã coaxialã de 7,62 mm PKT. Mitraliera de 14,5 mm are o libertate de
miºcare de o rotaþie (3600) în plan orizontal ºi 600 în plan vertical, ceea ce–i
dã posibilitatea trãgãtorului sã execute foc împotriva þintelor aeriene.
iunie, 2007
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Bãtaia maximã pentru mitraliera KPVT este de 2.000 m ºi 1.500 m pentru
mitraliera PKT.
Unitatea de foc pentru KPVT este de 500 lovituri, iar pentru PKT de
2.000. Pe vehicul mai sunt amplasate, în spatele turelei, ºase lansatoare de
grenade fumigene.
Vehiculul este echipat cu un sistem de stins incendiul, cu un sistem de
protecþie NBC, cu pompe de calã ºi cu un sistem de tracþiune pentru autoscoatere.
Variante constructive
BTR-80k. Este punct de comandã mobil, cu o antenã telescopicã de 11 m.
Acest tip de vehicul oferã posibilitatea comandantului unui batalion de infanterie sã îºi comande unitatea ºi sã þinã legãtura radio cu eºalonul superior.
Pentru aceasta, transportorul este dotat cu douã staþii radio R-163-50 U,
douã R-159 VHF ºi un sistem de navigaþie TN 14-6 cu afiºaj la bord.
BTR-80 UNª. Este un vehicul construit ca punct de comandã mobil
pentru conducerea focului ºi radiolocaþie, cu echipamente radio suplimentare. Are o suprastructurã mai voluminoasã, oferind mai mult spaþiu pentru operatori ºi echipamentele electronice suplimentare.
BTR-80 – Ambulanþã. Este versiunea modificatã a BTR-80 -UNª în
vehicul de ambulanþã.
Alte variante constructive sunt: BMM-1 – vehicul de evacuare; BMM-2
– staþie medicalã de nivel batalion; BMM-3 – punct medical mobil cu echipajul format din medici; RKhM-4 – vehicul de cercetare; BREM-K – vehicul de mentenanþã pentru BTR–80; 1V118 ºi 1V152 – puncte de comandã
mobile pentru artilerie; 1V153 – vehicul de observare pentru artilerie;
BMM – vehicul pentru evacuare medicalã; BTR-3U – vehicul dotat cu o turelã pe care s-a montat un tun de 30 mm ºi rachete.
Vehiculul mai are versiuni de comandament cu antene suplimentare,
de comunicaþii, staþie de control, pentru comunicaþii satelitare, pentru cercetare NBC etc, numãrul cunoscut de versiuni ridicându-se la 18.
Identificare
Turela micã, asemãnãtoare unei tigãi întoarse, dispusã în partea din faþã a vehiculului, dotatã cu mitraliere de 7,62 mm ºi 14,5 mm.
Cutia blindatã este dreaptã, partea din faþã a vehiculului fiind identicã
cu versiunea mai veche BTR–70, cu o placã sparge–val dispusã pe partea
superioarã a „botului“ transportorului. Sunt douã trape în faþa turelei. Cea
din dreapta se deschide cãtre în faþã, iar cealaltã spre dreapta, ca la
BTR–70. Douã uºi de acces laterale sunt dispuse în partea centralã a cutiei
blindate, una se deschide cãtre în faþã, iar cealaltã cãtre în jos. Trei peris142
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coape sunt plasate pe partea stângã ºi dreaptã a vehiculului, fiind dispuse
în cavitãþi dreptunghiulare. De asemenea, pe pãrþile laterale ale cutiei blindate sunt dispuse obloanele pentru accesul la motor. Acestea au formã
dreptunghiularã ºi sunt dispuse deasupra roþilor a III-a ºi a IV-a. Tot în spate sunt amplasate ºi tobele de eºapament, în poziþie orizontalã. În spatele
vehiculului sunt dispuse cele douã blocuri rectangulare ale hidrojetului.
În partea de sus a cutiei blindate se gãsesc douã trape de acces, de formã identicã, dispuse una în faþa celeilalte.
Accesorii
ªase lansatoare de grenade fumigene, amplasate pe ambele pãrþi ale turelei ºi cãtre în spate. Hidrojetul dispus în partea dinapoi a cutiei blindate.
Armament
O mitralierã de 14,5 mm ºi o mitralierã de 7,62 mm jumelate.
Þãri cunoscute care au vehiculul în dotare
Þãrile din fostul spaþiu sovietic inclusiv Rusia, Bangladesh, Finlanda,
Ungaria, Sierra Leone, Turcia.
Detalii

Valori

Accesorii

ªase lansatoare de grenade fumigene, amplasate pe
ambele pãrþi ale turelei ºi cãtre în spate.
Hidrojetul dispus în partea dinapoi a cutiei blindate

Armament

O mitralierã de 14,5 mm jumelatã cu o mitralierã de
7,62 mm

Þãri cunoscute care au
vehiculul în dotare

Toate statele din spaþiul ex-sovietic, inclusiv Rusia,
Bangladesh, Finlanda, Sierra Leone, Turcia, Ungaria

Echipaj

Trei luptãtori în camera de comandã + opt în camera
desantului

Blindaj

6-20 mm

Masã vehicul

12.000 kg

Vitezã maximã pe ºosea

90 km/h

Autonomie

600 km

Echipamente

Instalaþie de stins incendiul, sistem de protecþie NBC,
troliu, pompe de calã

iunie, 2007

143

Tehnicã militarã ºi armament

Indicii de recunoaºtere
1. Douã blocuri dreptunghiulare mari în spatele cutiei blindate.
2. Hidrojetul din spatele cutiei blindate, protejat de o placã ce are
forma unei palme.
3. Tobe de eºapament mari, de formã cilindricã, dispuse în spate pe
pãrþile din stânga ºi dreapta ale cutiei blindate.
4. Placa sparge-val pe partea superioarã a capãtului din faþã a cutiei
blindate.
5. Faruri în stânga ºi dreapta, cu grilaj de protecþie.
6. Portiere mari de acces care se deschid de la jumãtate în douã, plasate
la mijlocul cutiei blindate, pe ambele pãrþi ale acesteia.
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Transportorul blindat
4x4 belgian BDX – Valkyr
SURSA: ARMY RECOGNITION
http://www.armyrecognition.com/europe/Belgique/vehicules_a_roues/BDX/BDX_Belgique_description.htm

L

a începutul anilor ‘70, firma irlandezã Technology Investments a
conceput ºi a realizat prototipul unui blindat 4×4 pentru transportul trupelor, denumit Timoney. Dupã ce a încercat ºi prototipurile altor vehicule, armata irlandezã a comandat, în cele din urmã, zece Timoney, în
douã loturi a câte cinci vehicule. În 1976, firma Beherman Demoen obþinea
de la Technology Investments o licenþã pentru a construi Timoney în Belgia.
Guvernul belgian a comandat, sub denumirea BDX, 123 de vehicule, care
au fost realizate între 1978 ºi 1981. Din cele 123 vehicule comandate, 43 au
fost livrate aviaþiei belgiene pentru apãrarea bazelor aeriene, iar celelalte
au echipat jandarmeria. Toate vehiculele utilizate de cãtre forþele aeriene
sunt înarmate cu o mitralierã de 7,62 mm, în timp ce, printre cele care
echipeazã jandarmeria, 13 sunt echipate cu un aruncãtor de 81 mm, iar
celelalte sunt destinate transportului de trupe.
BDX a fost experimentat în mai multe þãri, printre care ºi Malaezia,
dar numai Argentina a fãcut o comandã de cinci vehicule destinate menþinerii ordinii publice. În acelaºi timp, societatea britanicã Vickers Defence
System a fãcut modificãri care au dus la apariþia modelului Valkyr. Primele
douã prototipuri au fost finalizate în 1982, iar al treilea în 1984.
Valkyr are ameliorãri notabile faþã de vehiculul iniþial, mulþi specialiºti
considerându-l chiar un nou tip de vehicul. Este propulsat de un motor
Diesel General Motors model AT-545, automatizat în întregime, cutia de
viteze având patru trepte pentru mersul înainte ºi una pentru mersul înapoi.
Sunt disponibile douã modele de bazã de tip Valkyr: un vehicul blindat
pentru transportul trupelor ºi un vehicul uºor, mai jos, dotat cu o mare varietate de arme, în particular cu o turelã francezã cu tun de 90 mm.

iunie, 2007
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Fiind folosit în mod curent ca transportor pentru trupe, vehiculul are un
echipaj format din doi oameni (comandantul transportorului – care este ºi
ochitor la mitralierã – ºi mecanicul–conductor), la care se adaugã desantul
de 10 militari echipaþi pentru luptã. Aceºtia pot ieºi foarte repede prin douã
portiere situate în partea dinapoi a cutiei blindate. La cerere, este posibil
ca blindajul sã fie prevãzut cu ambrazuri ºi periscoape pentru tragerea cu
armamentul individual, se poate instala o gamã variatã de echipamente
opþionale, precum aparaturã pentru vederea pe timp de noapte ºi un dispozitiv antiinfanterie. Total amfibiu, Valkyr este propulsat pe apã de cãtre
propriile roþi, care sunt ajutate, la nevoie, de cãtre hidrojet – disponibil
opþional – care-i conferã vehiculului o vitezã mai mare în mediul acvatic.
În afarã de variantele pentru transportul trupelor ºi al sprijinului cu foc,
mai sunt ºi cele tip punct de comandã mobil, purtãtor de aruncãtor sau versiunea antitanc, echipatã cu rachete dispuse pe turelã.
Detalii

Valori

Armament

O mitralierã de 7,62 mm sau rachete MILAN

Þãri cunoscute care au vehiculul în dotare

Belgia, Argentina, Mexic

Echipaj

2 luptãtori în camera de comandã + 10 în camera
desantului

Blindaj

12,7 mm

Masã vehicul

10.700 kg

Vitezã maximã pe ºosea

48 km/h

Autonomie

900 km

Echipamente

La cerere, un sistem de vedere pe timp de noapte,
ambrazuri pentru tragere, periscoape pentru desant

Identificare
Turela este poziþionatã în partea centralã a plafonului vehiculului, formând o prismã cu patru muchii. La dreapta turelei se aflã un far cu luminã
albã. Cutia blindatã are formã dreptunghiularã, cu partea din faþã foarte înclinatã. La baza acesteia, la stânga ºi la dreapta sunt dispuse farurile de
drum în câte un bloc rectangular. Pe partea din faþã de aflã un parbriz
146

www.rft.forter.ro

Transportorul blindat 4x4 belgian BDX - Valkyr

dreptunghiular, la fel ca ºi pe cele douã laterale, însã înclinate la un unghi
de 450. Pe pãrþile laterale, la baza cutiei blindate, sunt dispuse câte o trapã
de acces, fiecare având câte un periscop de formã rectangularã. O þeavã de
eºapament de lungimea lateralelor vehiculului se terminã cu toba de eºapament. În partea din spate a cutiei blindate se aflã o altã portierã de acces,
dreptunghiularã, prevãzutã cu un periscop în partea superioarã.
Trenul de rulare este format din patru roþi, cele douã punþi fiind separate de cãtre cutia blindatã. Ca accesorii, are trei lansatoare de grenade fumigene plasate pe partea din stânga ºi din dreapta cutiei blindate.
Indicii de recunoaºtere
1. Bloc rectangular în partea din dreapta-faþã a cutiei blindate cu farurile de drum.
2. Un mic parbriz pentru mecanicul-conductor, în partea din dreaptafaþã.
3. Mici parbrize în pãrþile laterale-faþã, înclinate la 450.
4. Portiera de formã dreptunghiularã montatã în partea din spate a cutiei blindate.
5. Þevile sistemului de eºapament se pot vedea pe lateralele superioare,
iar toba de eºapament este plasatã cãtre partaea dinapoi a cutiei blindate.
6. Roþile din faþã depãºesc cu puþin cutia blindatã.
7. Câte o portierã micã, de formã dreptunghiularã, pe fiecare laturã a
cutiei blindate.
8. Periscoape deasupra portierelor laterale.
9. Roþile din spate sunt încastrate în blindaj, amplasamentul având formã dreptunghiularã.
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