revista
for]elor terestre
REVIST~ DE TEORIE MILITAR~ EDITAT~ DE
STATUL MAJOR AL FOR}ELOR TERESTRE

Anul LIV
Nr. 4
2008

FONDAT~ ÎN 1954 SUB TITLUL „REVISTA ARMELOR”

COPYRIGHT:
sunt autorizate orice reproduceri, fãrã perceperea taxelor
aferente, cu condiþia indicãrii exacte a numãrului ºi a datei
de apariþie a publicaþiei.
GRAFICA:
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
Responsabilitatea integralã a asumãrii intelectuale a articolelor
trimise redacþiei aparþine autorilor.

Cuprins

CUPRINS
Transformarea forţelor terestre
Comunicarea managerială la nivelul unităţilor militare aparţinând
forţelor terestre
9
Locotenent-colonel ing.(r.) Petru HARABAGIU

Forţele speciale - alternativă a forţelor clasice în războiul special 25
Colonel (r.) prof.univ.dr. Lucian STĂNCILĂ, Colonel Vasile CERBU

Formarea gradaţilor şi soldaţilor voluntari

33

Locotenent-colonel Ştefan CORDEA

Tactică generală
„Getica ‘08“ la final

40

Maior Luigi-Mihail COJOCARU

Comanda şi controlul pe timpul planificării şi desfăşurării
operaţiilor militare întrunite (1)

43

Colonel Vasile HERMENEANU

Supravieţuirea în zonele tropicale (1)

51

Colonel Ionel IRIMIA

august, 2008

3

Cuprins

Tactică de specialitate
Deplasarea şi îmbarcarea batalionului logistic pentru dislocare
într-un teatru de operaţii

64

Căpitan Ionel GAVRILĂ

Mentenanţa – componentă de bază a logisticii

74

Maior dr. ing. Sorin ENACHE

Teatre de operaţii
Experienţa acumulată în Teatrul de Operaţii Afganistan –
ANA TRAINING

83

Maior Dragoş MATEI

Adaptarea militarilor români la specificul zonei
din teatrul de operaţii I.S.A.F. III

88

Căpitan Florian VINTILESCU

Domeniul dreptului internaţional privat
şi marile sisteme juridice (2)

90

Mariana ANCUŢ

Terorismul informatic – modalitate de înfăptuire a terorismului

96

Jurist Lorena MAZILU

O pregătire psihologică pentru lupta manipulării,
cea mai sângeroasă armă

112

Gabriela NICULA

Diplomaţia preventivă/ preemptivă, fals tratat de securitate

116

Isabela ANCUŢ

Logistică
Pachetizarea, paletizarea şi containerizarea materialelor
pentru transportul acestora într-un teatru de operaţii

135

Căpitan Ionel GAVRILĂ

4

www.rft.forter.ro

Cuprins

Educaţie, instrucţie şi învăţământ
Dependenţa societăţii moderne de transportul maritim (1)

150

Cristina IGNAT

Dinamica cooperării în arealul Mării Negre (1)

163

Maior Lucian VIERU, Maior Ionuţ BAZGA

Roluri şi funcţii educative ale comandantului de subunitate.
Interferenţe şi modalităţi de realizare

176

Locotenent Lucian PĂTRU, Locotenent Daniel DAVID

Comunicarea şi informaţia în procesele manageriale din armată

182

Petru Harabagiu

Modalităţi eficiente de instruire a soldaţilor/ gradaţilor voluntari
în domeniul comunicaţiilor digitale

198

Căpitan Ionel CRĂCIUN, Locotenent Daniel ŞERBAN

Ceremoniile şi onorurile militare – între responsabilitate
şi onoare

204

Maior Cristian MITREA

Fazele programului de activitate fizică

212

Plutonier Andrei IONAŞ

Curriculum istorie, actualitate şi perspective

218

Maior ing. Nicolaie GOGHIU

Tehnică militară şi armamente
Artileria terestră a partenerilor din Alianţă

230

Maior Ciprian PUŞCAŞU

Armele neconvenţionale şi neletale (2)

237

Locotenent-colonel dr. chim. Gabriel ACHIM, Maior dr. Daniel MOŞTEANU

august, 2008

5

Cuprins

Tancul francez AMX 30

242

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

AMX-30 D

247

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Tancul AMX-32

250

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Tancul Leclerc

254

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Semnal editorial
Generalul Leonard Mociulschi în conştiinţa românilor

269

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Revista Academiei Forţelor Terestre

273

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Prolegomene – istoria gândirii militare româneşti

275

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Bazele dozimetriei

278

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

6

www.rft.forter.ro

TRANSFORMAREA
FORŢELOR
TERESTRE

Comunicarea managerială
la nivelul unităţilor
militare aparţinând
forţelor terestre
LOCOTENENT-COLONEL ING. (R.) PETRU HARABAGIU

MOTTO:
„Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să
facem din el un joc al hazardului“.
(Baudelaire)

C

omunicarea este o caracteristică fundamentală a
existenţei umane. Comunicarea, afirmă Ioan Drăgan,
„a devenit un concept universal şi atotcuprinzător
pentru că «totul comunică»“.
Înţelesurile noţiunii de comunicare se diversifică şi
nuanţează o dată cu multiplicarea activităţilor, formelor şi
mijloacelor de comunicare, mai ales ca urmare a intervenţiei tehnicilor moderne în comunicarea umană naturală, ca
mediatori şi transmiţători ai mesajelor.
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Comunicarea – premisă a exercitării funcţiilor
procesului de conducere
Importanţa abilităţii în comunicare, în general, şi pentru un manager, în special, este evidenţiată de ponderea
acesteia, precum şi de caracteristicile şi consecinţele comunicării pentru performanţele organizaţiei.
Succesul în poziţia de manager este larg condiţionat
de abilitatea de a transmite şi primi mesaje convingătoare
şi eficace. Practica a relevat că:
 una dintre cele mai dificile şi importante sarcini ale
unui supraveghetor este comunicarea;
 avansarea din poziţiile manageriale de mijloc are
drept prim criteriu abilitatea de a comunica cu superiorii;
 dexteritatea în comunicare poate crea sau întrerupe
o carieră.
Comunicarea managerială este o formă a comunicării interumane, un instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul îşi poate exercita atribuţiile specifice: previziune, antrenare, organizare, coordonare, control şi evaluare. Fiind parte a procesului de conducere prin care managerul îi înţelege pe subordonaţi, făcându-se la rândul său
înţeles de aceştia, comunicarea managerială este orientată
nu numai spre transmiterea mesajelor, ci şi spre schimbarea
mentalităţilor şi adaptarea psihologică a angajaţilor la obiectivele organizaţiei.
Comunicarea managerială reprezintă un auxiliar al
conducerii care pune în circulaţie informaţii despre rezultatul deciziilor care se reîntorc la centrul de decizie, făcând
astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele,
şi a rezultatelor cu planificarea.
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După unii autori, „a conduce înseamnă a comunica“, a transmite informaţii, idei, sentimente, decizii subordonaţilor, precum şi posibilitatea de revenire a informaţiilor sub forma rapoartelor, atitudinilor, sentimentelor acestora. Prin urmare, activitatea managerială reprezintă un
proces complex şi continuu de comunicare, cu ajutorul căruia managerul şi subalternii săi se descoperă reciproc şi
conversează, se incită şi se calmează, se contrazic şi cad de
acord, se resping sau se acceptă, atât în problemele majore,
cât şi în cele curente ale entităţii socio-profesionale din
care fac parte.

Scopul comunicării manageriale
Scopul comunicării manageriale se poate rezuma la
următoarele aspecte:
 primirea şi transmiterea informaţiilor;
 dezbaterea, clarificarea şi soluţionarea unei probleme;
 luarea deciziilor;
 explicarea şi implementarea deciziilor;
 transmiterea diferitelor sarcini;
 motivarea personalului;
 dirijarea acţiunii;
 evaluarea unei persoane sau activităţi, a unui rezultat;
 exprimarea unor opinii, cerinţe, sentimente, convingeri, atitudini etc.
În funcţie de scopul urmărit, managerul alege tipul,
forma şi mijloacele de comunicare cele mai potrivite.
În comunicarea managerială se întâlnesc următoarele
niveluri de decizie: nivelul strategic, nivelul tactic şi nivelul operaţional.

august, 2008
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Deciziile privind scopurile pe care le vizează o instituţie sunt luate la un nivel strategic şi sunt decizii pe termen lung.
Mijloacele care urmează a fi folosite formează obiectul unor decizii la nivel tactic (decizii pe termen mijlociu,
de aproximativ un an).
Deciziile imediate (pe termen scurt) – privind programul de lucru, ritmul de acumulare sau desfacere a stocurilor – sunt luate la nivel operaţional.
Managerul are misiunea de a impune colaboratorilor
săi un stil de comunicare. Acesta depinde de felul în care
managerul reacţionează la două condiţii:
 recunoaşterea propriei subiectivităţi (imaginea sa
despre realitate este în proprii săi ochi o imagine subiectivă, incompletă şi comparabilă cu oricare altă imagine a realităţii);
 asumarea poziţiei sale administrative (acceptarea
faptului că subalternii săi funcţionează într-un cadru dirijat
de manager, în vreme ce el însuşi, ca manager, acţionează
„fără şef”).
La întrebarea „de ce comunicăm într-o organizaţie?“
pot exista o multitudine de răspunsuri, câteva însă, fiind
unanim acceptate:
 funcţiile managementului nu pot fi operaţionalizate
în lipsa comunicării;
 comunicarea stabileşte şi menţine relaţiile dintre
membrii organizaţiei;
 prin feed-back-ul realizat, comunicarea relevă posibilităţile de îmbunătăţire a performanţelor individuale şi
generale ale organizaţiei;

12
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aflată la baza procesului de motivare, comunicarea
face posibilă identificarea, cunoaşterea şi utilizarea corectă
a diferitelor categorii de nevoi şi stimulente pentru orientarea comportamentului angajaţilor spre performanţă şi satisfacţii;
 contribuie la instaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelegere şi acceptare reciprocă între şefi şi subordonaţi, colegi, persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei.
Astfel, se poate afirma că este imposibil de găsit un
aspect al muncii managerului care să nu implice comunicarea. Problema reală a comunicării organizaţionale nu este
dacă managerii se angajează sau nu în acest proces, ci dacă
ei comunică bine sau satisfăcător.
Comunicarea managerială devine o „forţă dinamică şi independentă“, care este modelată de mediul în care
funcţionează. Sistemul de comunicare creează instrumente
puternice pentru ajustarea continuă a structurii şi a proceselor organizaţiei la condiţiile în continuă schimbare.
Procesul şi produsele comunicării manageriale au la
bază concepte, principii, standarde şi reguli caracteristice şi
îmbracă forme specifice tipului de organizaţie.
Managerul competent nu comunică la întâmplare şi
după bunul plac, ci conform unei strategii în ceea ce priveşte actul de comunicare în sine şi, la nivel de organizaţie, el
adoptă anumite strategii de comunicare, care să sprijine implementarea strategiei organizaţiei. Toate aceste comportamente de comunicare ale managerilor generează climatul
de comunicare specific organizaţiei. De acest climat depin

august, 2008
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de productivitatea şi capacitatea de schimbare a organizaţiei, deci succesul acesteia.

Aspecte privind comunicarea managerială în
unitatea militară
Identificarea şi cunoaşterea caracteristicilor, înţelegerea specificului fiecăreia dintre acestea în funcţionarea mecanismului general al organizaţiei, înţeleasă ca unitate militară, constituie elemente necesare ce permit intervenţia în
perfecţionarea continuă a activităţii militare.
Prezentarea caracteristicilor evidenţiază procesele şi
fenomenele specifice ce particularizează unitatea militară.
Regulamentele militare prescriu comportamentul indivizilor aflaţi pe diferitele trepte ierarhice şi aceasta, nu
numai în problemele de serviciu, ci şi în afara lor, în unitate
şi în afara ei.
Comportamentul se exprimă prin simboluri exterioare, ca de exemplu: ţinută militară, grade militare, însemne,
conduită, comportament etc. şi au ca scop identificarea militarilor ca grup distinct, uniţi printr-o legătură formală ce
generează putere, influenţă şi autoritate.
Predominanţa legăturii formale este consecinţa statuării stricte a normelor impuse militarilor prin legi, ordine şi
regulamente.
Desfăşurarea în comun a tuturor activităţilor (de instrucţie, dar şi de deconectare şi relaxare) determină manifestarea din plin a relaţiilor informale, însă relaţia formală
primează.
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Unitatea militară este o instituţie birocratică
cu structură ierarhică
Termenul „instituţie birocratică“ presupune: subordonarea în exclusivitate pe verticală; desfăşurarea activităţilor pe principiul unităţii de comandă; creşterea rolului disciplinei şi al ordinii în realizarea coeziunii organizaţionale;
ierarhia funcţiilor şi gradelor etc.
Dintr-o asemenea perspectivă, unitatea militară nu este
constituită ca urmare a unor opţiuni individuale, ci pe criterii riguroase care ţin seama de capacităţile, aptitudinile şi
disponibilităţile militarilor de a îndeplini diverse misiuni.
Ierarhia funcţiilor şi gradelor reprezintă o caracteristică cu reale şi evidente influenţe în crearea unui cadru stimulativ, competitiv şi eficient.

Unitatea militară este un mediu social cu un
sistem propriu de stratificare
Ierarhia militară se distinge de celelalte ierarhii prin
aceea că este împărţită în diverse grupuri sociale. Distanţa
socială dintre poziţiile ocupate de ofiţeri, subofiţeri, dă naştere la fenomene relevante, cărora trebuie să li se acorde
atenţia necesară.
Studii efectuate în unele armate moderne (SUA, Franţa,
Germania, Anglia, Italia) relevă faptul că existenţa unei
distanţe sociale mari între ofiţeri şi subofiţeri exercită influenţe negative asupra moralului celor din urmă.
Înţelegerea efectelor stratificării sociale din organizaţia militară presupune o abordare complexă. Luarea în considerare numai a opiniei unei categorii sau alta de militari

august, 2008
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dă naştere la o imagine trunchiată a fenomenului şi, de aici,
concluzii şi decizii limitate.
În unitatea militară, un accent deosebit s-a pus şi se
va pune pe necesitatea transformării grupului de lucru în
echipă, factor determinant atât pentru instructor cât şi pentru manager, care reuşeşte să preţuiască legătura dintre
coeziune şi performanţă.

Implicarea unităţii militare în acţiuni prezente
şi viitoare
În cazul misiunilor pentru situaţii de urgenţă (cutremure, inundaţii, explozii, contaminări radioactive, secete,
dezechilibre ecologice majore etc.), rolul militarilor este de
a monitoriza temporar zona calamitată, introducând rigorile militare şi asigurând astfel ca durata lichidării efectelor
să fie cât mai mică, iar populaţia să sufere cât mai puţin de
pe urma acestora.
Operaţiunile de menţinere a păcii în teatrele de operaţii se execută în scopul izolării stării conflictuale până la
dezamorsarea ei pe căi amiabile şi, în acest caz, militarii au
mai mult un rol de supraveghetori, acceptaţi de părţile în
conflict.
Procesul de comunicare în unitatea militară are aceleaşi componente ca procesul de comunicare din orice organizaţie dar, pentru fiecare tip de comunicare, există caracteristici specifice domeniului militar.
Comunicarea de grup are rol determinant în elaborarea, transmiterea şi operaţionalizarea deciziilor manageriale din unitatea militară. Pentru a avea o comunicare de

16

www.rft.forter.ro

Comunicarea managerialã
la nivelul unitãþilor militare aparþinând forþelor terestre

grup eficientă trebuie să ţinem seama de natura grupului,
omogenitate, experienţă, activităţi desfăşurate în comun,
simpatii şi antipatii etc.
În cadrul unităţii militare, grupurile, reprezentate de
subunităţi şi compartimente, acţionează ca intermediari între individ şi societate şi influenţează individul prin valorile
acceptate şi prin standardul comportamental al grupului căruia îi aparţine.
În procesul comunicaţional, conducătorul militar va
trebui să ţină cont de caracteristicile grupului, respectiv
structură, coeziune, compunere, dimensiune, rol.
Şi în cazul comunicării interpesonale şi în cel al comunicării de grup, conducătorul militar poate influenţa calitatea comunicării, atât în postura sa de iniţiator şi coordonator al comunicării (emiţător), cât şi în cea de receptor.
Ca emiţător, existenţa unor dificultăţi în capacitatea
sa de transmitere a informaţiilor poate influenţa negativ
procesul comunicaţional datorită următoarelor cauze:
 insuficientă documentare;
 tendinţa de a transforma dialogul în monolog;
 stereotipiile în modalităţile de transmitere şi prezentare a informaţiilor;
 utilizarea unui limbaj neadecvat persoanei care negociază mesajul;
 utilizarea tonului ridicat;
 iritabilitate;
 lipsa de atenţie sau de abilitate în dirijarea şi controlul dialogului.

august, 2008
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Ca receptor, conducătorul militar poate influenţa negativ procesul comunicaţional datorită unor deficienţe în
capacitatea sa de ascultare, cum ar fi:
 lipsa de respect faţă de personalitatea interlocutorilor;
 capacitatea redusă de concentrare asupra fondului
problemei;
 persistenţa ideii că cei din subordine nu pot avea
sugestii bune pentru rezolvarea unei probleme;
 tendinţa de a interveni în timpul expunerii şi de a
prezenta exact varianta contrară;
 rezistenţa faţă de introducerea unor idei noi.
La rândul lor, executanţii pot influenţa comunicarea
atât în postura de emiţători, cât şi în postura de receptori,
fie din cauza unor deficienţe care au ca sursă dorinţa de securitate sau lipsa implicării în viaţa organizaţiei, fie din cauza lipsei capacităţii de ascultare.
Uneori, în structurile militare cu efective mici (grupă,
pluton, compartiment etc.) întâlnim aşa-numiţii „indiviziproblemă“, care se deosebesc de majoritatea componenţilor
prin rezultate mai slabe în pregătire, abateri disciplinare
etc. De cele mai multe ori, aceste lucruri nu apar datorită
deprinderilor cu care au venit indivizii în mediul militar, ci
datorită lipsei unei comunicări eficiente între ei şi comandanţii lor.
Se ştie că principalele forme de comunicare sunt definite de patru verbe: a citi, a scrie, a vorbi, a asculta. Dacă a
citi, a scrie, a vorbi se învaţă ani de zile, ne punem întrebarea ce educaţie au primit: comandantul de grupă, de plu-
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ton, ofiţerul direcţional, şeful de compartiment pentru a fi
apt să asculte cu adevărat, să înţeleagă un subordonat?
Dacă se doreşte cu adevărat să se intre în relaţie cu un
subordonat, să i se influenţeze comportamentul în direcţia
dorită, este imperios necesar să-l înţelegem. Acest lucru nu
trebuie realizat pe baza unei strategii, subordonatul respectiv nu trebuie să se simtă manipulat, pentru că atunci nu-şi
va deschide sufletul, nu se va simţi în siguranţă. Adevărata
cheie a influenţei constă în exemplul oferit de personalitatea reală a comandantului, nu în ceea ce spun alţii despre
el sau de impresia pe care acesta doreşte să o facă.
Pentru a folosi eficient comunicarea inter-personală,
trebuie dezvoltată aptitudinea unei ascultări empatice, întemeiată pe trăsături de caracter care să inspire încredere, să
trezească în celălalt dorinţa de a-şi deschide sufletul.
Când „ascultăm“ un interlocutor, ne putem situa pe
unul din următoarele niveluri: ignorăm interlocutorul, neascultându-l de fapt; ne prefacem că-l ascultăm; ascultăm
selectiv; ascultăm cu atenţie, concentrându-ne pe cuvintele
rostite; ascultăm empatic. Acest ultim nivel este atins de
foarte puţini. Este un mod de a asculta, cu intenţia de a înţelege, înseamnă a pătrunde în cadrul de referinţă al interlocutorului, a privi lumea aşa cum o vede el.
Managerul militar nu trebuie să se ferească să asculte
empatic, acest lucru nu-i ştirbeşte cu nimic autoritatea, iar
unitatea militară din care face parte nu are decât de câştigat. Ascultarea empatică nu implică o atitudine aprobatoare
din partea celui ce ascultă, înseamnă o înţelegere cât mai
deplină, cât mai profundă la nivelul spiritual şi afectiv al
interlocutorului.

august, 2008
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Oamenii au încredere în cei care îi comandă şi-şi încredinţează spre rezolvare toate problemele la care singuri
nu pot ajunge la un răspuns. Dacă fiecare comandant, pe
treapta lui ierarhică, ar căuta să comunice empatic, rezultatele structurii pe care o comandă ar fi cu siguranţă mai bune, multe conflicte inter-personale nu ar mai avea loc, abaterile disciplinare ar fi mai reduse.

Caracteristicile comunicării manageriale în
unităţile militare din cadrul forţelor terestre
Comunicarea este un proces dinamic, care are următoarele caracteristici:
 implică surse (emiţători) şi receptori;
 presupune codificarea şi decodificarea (procesarea)
semnificaţiilor transmise sau receptate;
 presupune competenţă;
 presupune performanţă;
 reclamă existenţa unor mesaje;
 se realizează într-un mediu de „zgomot“;
 presupune existenţa unor canale de comunicaţii.
Comunicarea managerială implică doi parteneri:
managerul şi subordonatul sau colaboratorul acestuia. Ambii parteneri pot fi emiţători sau receptori şi urmăresc în
egală măsură ca prin comunicare să se faciliteze atingerea
obiectivelor stabilite. Este important să se determine ce rol
joacă fiecare în procesul de comunicare, care sunt obligaţiile care le revin.
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Managerul (comandantul, şeful), prin poziţia pe care
o are, exercită o putere şi o influenţă considerabilă asupra
interlocutorului. Pentru subordonaţi, managerul (comandantul) este primul reprezentant al autorităţii, o persoană
înţeleptă care îndrumă, protejează, susţine, dă sfaturi.
Comunicarea managerială este puternic influenţată
de relaţia manager-subordonat şi generează, adesea, la cel
din urmă o atitudine „ambivalentă“ – atât pozitivă, cât şi
negativă. Managerul, în calitate de emiţător, trebuie să-şi
dea seama că influenţa pe care o exercită asupra receptorilor poate fi foarte puternică şi că exersând această influenţă
ia asupra sa o responsabilitate morală considerabilă.
Un lucru aparte îl prezintă relaţia emiţător-receptor în
cadrul comunicării dintre conducători. Dificultatea transmiterii mesajelor şi informaţiilor este cunoscută în practică
de către cadrele de conducere, de pe nivel mediu şi inferior,
care constituie veriga de legătură dintre cei care răspund de
activitatea organizaţiei şi executanţi. Poziţia managerilor
de mijloc ar trebui considerată ca un fel de braţ prelungit al
comandantului şi nu este comodă: ei sunt confruntaţi cu numeroase greutăţi care, de multe ori, nu sunt bine cunoscute
nici de subordonaţi, nici de şefii direcţi. După concepţia
conducerii de vârf, cadrul mediu de conducere face parte
din rândul subordonaţilor, iar după opinia executanţilor,
este deţinătorul puterii de comandă.
Managerii de mijloc trebuie să fie în măsură să transmită ascendent, descendent sau orizontal datele importante
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deoarece au sarcina să consilieze pe unii şi să conducă pe
ceilalţi.
În această treaptă ierarhică, nevoia de informare şi de
comunicare este deosebit de puternică. Pentru a satisface
această nevoie, factorii de conducere trebuie să includă în
procesul de comunicare şi informare şi managerii de mijloc. O asemenea comunicare asigură un sentiment de siguranţă şi autoîncredere, iar managerii de mijloc văd în aceasta o dovadă a recunoaşterii realizărilor lor.
Particularizând activitatea de comunicare managerială în unităţile militare din cadrul forţelor terestre, se desprind următoarele caracteristici:
 managerul, care are calitatea de comandant şi reprezentant al unităţii în relaţiile cu eşalonul superior, cu celelalte unităţi militare, alte instituţii militare din ţară şi străinătate cu care unitatea are relaţii de cooperare sau colaborare, realizează o comunicare pe orizontală, ascendentă şi
descendentă;
 locţiitorii asigură legătura între comandant, şefii de
compartimente şi comandanţii de subunităţi şi urmăresc îndeplinirea planurilor cu principalele activităţi, folosind comunicarea ascendentă şi descendentă;
 şefii de compartimente asigură legătura între locţiitor şi comandanţii de subunităţi, realizând o comunicare
ascendentă şi descendentă;
 comandanţii de subunităţi, care au calitatea de
manageri de mijloc, ţin legătura între subunităţi, militarii
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din subordine şi factorii de conducere din unitatea militară,
realizând o comunicare pe orizontală, ascendentă şi descendentă;
 la nivelul unităţii militare, pentru menţinerea legăturii cu mijloacele de comunicare în masă (presă, radio,
tv.), autorităţile publice locale şi unităţile aparţinând celorlalte ministere, se stabileşte un ofiţer cu relaţiile publice,
acesta ocupându-se şi de publicitatea acţiunilor şi activităţilor organizate de către unitate – comunicare ascendentă
şi pe orizontală.
În concluzie, în unităţile militare este necesar să se
acorde o atenţie sporită şi să existe o mai mare sensibilitate
faţă de problemele comunicării, dacă se doreşte ca acestea
să-şi îndeplinească în mod corespunzător rolul, în contextul naţional şi în lumina angajamentelor internaţionale asumate.
BIBLIOGRAFIE:
ARĂDĂVOAICE, GH., Managementul organizaţiei
şi acţiunii militare, Editura Sylvie, Bucureşti, 1998.
CANDEA, R., CANDEA, D., Comunicare managerială - concepte, deprinderi, strategii, Editura Expert,
Bucureşti, 1996.
CHIRU, I., Comunicarea interpersonală, Editura
Tritonic, Bucureşti, 2003.
GARY JOFINS, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
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DOBRICĂ M., ISTRATE E.,(conf.), Praxiologia
educaţiei militare, Bucureşti, Editura U.N.Ap., 2005.
MIHULEAC E., Managerul şi principalele activităţi,
Editura Fundaţiei „România Mare“, Bucureşti, 1994.
PETRESCU, E. DOMOKOS, Management general,
Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
STANTON NICKL, Comunicarea, Editura Ştiinţă şi
Tehnică, Bucureşti, 1996.
TOMA,GH. şi colectiv, Tehnici de comunicare, Editura Artprint, Bucureşti, 1999.
TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării,
Editura comunicare.ro, 2003.
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Forţele speciale alternativă a forţelor clasice
în războiul special
COLONEL (R.) PROF. UNIV. DR. LUCIAN STĂNCILĂ
COLONEL VVASILE CERBU
preluare din publicaţia „Paraşutiştii“ nr. 23 din 2007

În

pragul secolului XXI, o privire de ansamblu
asupra mapamondului ne dezvăluie imaginea
unei lumi a schimbărilor rapide şi neaşteptate,
orientate în direcţii surprinzătoare şi uneori convulsive, generate atât de complicata competiţie mondială pentru controlul resurselor strategice şi al căilor de acces la acestea,
cât şi de încercările de identificare a soluţiilor de atenuare
a efectelor negative ale globalizării.
Schimbările tehnologice majore şi dinamica deosebită a fenomenului social-politic din ultima jumătate a secolului XX au impus organismului militar adaptarea structurilor, misiunilor şi scopurilor, pentru ca, în ansamblu, să nu
intre în contradicţie cu evoluţia societăţii sau să devină
anacronic.
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Trinomul politică-tehnologie-artă militară şi multiplele implicaţii1 pe care le generează pe scena geopolitică şi
geostrategică constituie un produs al epocii actuale, iar preocupările pentru cercetarea, închegarea şi multiplicarea raporturilor între elementele componente vizează două direcţii de activitate. O primă direcţie o reprezintă configuraţia
politică a lumii în dinamica ei - politica de scurtă confruntare specifică „Războiului Rece“ şi situaţiilor de criză, manifestările politicii de forţă şi ameninţarea cu forţa, persistenţa şi accentuarea cursei înarmărilor care au generat în
plan militar instrumentele şi doctrinele menite să ducă la
îndeplinirea scopurilor stabilite de protagoniştii scenei politice. O altă direcţie o reprezintă revoluţia în afaceri militare, perfecţionarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor purtători cu rază intercontinentală, arme şi instrumente noi realizate pe principii necunoscute în trecut, care
au determinat perfecţionarea la parametri nebănuiţi a sistemelor de arme, introducerea „high-tech“ şi militarizarea
cosmosului.
În contextul strategic actual - caracterizat unanim drept
versatil, incert, complex şi ambiguu - analiştii politici şi
specialiştii militari s-au angajat într-o cursă pentru definirea fizionomiei viitoarelor crize şi conflicte/războaie.
Lărgirea spectrului de riscuri neconvenţionale, diversificarea tipologiei crizelor şi conflictelor (ca etapă a crizelor) generează provocări multiple, care necesită reacţii
multidimensionale bazate pe mobilitate, diversitate, coerenţă şi complementaritate atât în spaţiul intern, cât şi în cel
internaţional.
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Este indubitabil faptul că noile ameninţări şi riscuri la
adresa securităţii statelor au produs mutaţii deosebite în
abordarea conceptuală a conflictelor. Tragediile de la 11 septembrie 2001 - New York, 11 martie 2004 - Madrid, 7 iulie
2005 - Londra, iunie 2006 - Kusadasi, Turcia, iulie 2006 Londra, august 2006 - Shann al Sheyk, Egipt, tentativa de
atentat din mai 2007 - Londra, definesc în mod vădit noua
orientare a eforturilor pentru a asigura un climat de siguranţă statelor lumii. Terorismul, sub toate aspectele sale, a
luat o amploare care, în momentul de faţă, produce schimbări importante în abordarea şi rezolvarea crizelor pe
mapamond.
Războiul de generaţia a patra, în cadrul căruia se înscrie şi conflictul de mică intensitate, reprezintă o combinaţie a războiului de generaţia a doua (cunoscut sub numele
de război al erei industriale, linear şi lent, care are la bază
distrugerea fizică a forţelor şi mijloacelor prin diverse acţiuni) cu războiul de generaţia a treia, care exploatează eficient combinaţia spaţiu-timp în ceea ce priveşte inamicul, îi
descoperă punctele vulnerabile sau slăbiciunile şi, într-o fază incipientă, îi anulează dorinţa de luptă înainte de angajarea efectivă, creându-i o stare de confuzie şi haos la nivel
de comandă, control, comunicaţii şi informaţii.
Caracteristicile şi tendinţele de evoluţie ale mediului
internaţional de securitate, alături de lărgirea considerabilă
a spectrului de confruntare şi de perfecţionarea spectaculoasă a tehnologiilor cu aplicabilitate în domeniul militar,
au creat cadrul de manifestare a unui amplu proces de transformare a factorului militar. În cadrul acestuia, abordările
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din domeniul organizaţional, structural şi tehnologic acompaniază eforturile pe linia elaborării şi dezvoltării unor noi
concepte operaţionale, care abordează acţiunile complementare sau independente ale unor forţe de sorginte specială în rezolvarea crizelor „asimetrice“.
Utilizarea factorului militar pentru soluţionarea crizelor a căpătat o formă nouă, renunţându-se la războaie de
durată şi insistându-se pe obţinerea rezultatelor maxime într-un timp cât mai scurt şi având costuri materiale şi umane
minime.
În aceste condiţii, în care pacea şi războiul au încetat
să mai fie stări distincte, iar ameninţarea a devenit globală,
permanentă şi imprevizibilă, s-a conturat şi s-a impus ideea
apariţiei unei noi forme a războiului, şi anume războiul special - tip de război care va angaja în permanenţă noi forţe,
de valoare tactică, în vederea îndeplinirii unor misiuni strategice sau operative. Războiul special, sub toate aspectele
sale, în opinia noastră, scoate în evidenţă noi procedee şi
metode de ducere a acţiunilor militare, ca rezultat al noilor
provocări ale începutului de mileniu.
Forţele speciale reprezintă în acest context un mijloc
destinat să dea posibilitatea Alianţei sau statului respectiv
ca, la un moment dat, să nu renunţe la calea paşnică de rezolvare a unui diferend sau situaţii conflictuale, în favoarea
celei militare. De asemenea, sunt considerate tot mai mult
o alternativă la mijloacele clasice de natură politico-militară în apărarea intereselor naţionale. Acestea au avantajul
de a fi mai puţin costisitoare, acţiunile sunt de scurtă durată, nu produc reacţii dure din partea comunităţii inter-
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naţionale, nu produc „efecte secundare“ faţă de populaţia
civilă şi faţă de infrastructura economică care nu este vizată, au capacitatea de a rezolva punctual unele crize fără pericolul major de derapare a acţiunii într-un conflict militar
de proporţii şi de durată, sunt eficiente în raportul costuri/
rezultate şi implică cantitate redusă de forţe şi mijloace, de
calitate superioară2.
După opinia unor specialişti militari străini şi români,
caracteristicile care asigură succesul acţiunilor desfăşurate
de către forţele speciale ar putea fi următoarele: scopurile
şi mijloacele folosite vor fi preponderent nemilitare; acţiunile nu vor avea o durată prea mare, urmărind în special
epuizarea adversarului şi obţinerea de avantaje de valoare
mare; începutul şi sfârşitul acţiunilor vor fi greu de stabilit;
acţiunile vor fi duse de formaţiuni în general mici, foarte
mobile şi active; ciocnirile sunt sporadice, de mică intensitate, dar în anumite situaţii se pot internaţionaliza şi chiar
globaliza; pot fi utilizate şi în alte scopuri decât cele destinate3.
Datorită acestor realităţi, Armata României dispune,
pe lângă forţele clasice, de structuri destinate îndeplinirii
unor misiuni cu caracter deosebit, special, în timp de pace
şi în situaţii de criză. Astfel, forţele speciale trebuie să reprezinte componente specializate, de intervenţie discretă şi
rapidă a armatei, destinate să execute cu mare precizie o
gamă largă de misiuni cu caracter deosebit în sprijinul
forţelor clasice sau al stabilizării unor situaţii, în deplin
consens cu interesele statului.
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În structura forţelor speciale (FS) din Armata
României este necesar a se regăsi unităţi şi subunităţi specializate din cadrul forţelor terestre, navale şi aeriene, care
desfăşoară operaţii speciale pe timp de pace şi de criză,
independent sau în cooperare cu forţele convenţionale.
Misiunile FS sunt strict delimitate, precise şi, în unele cazuri, separate de celelalte acţiuni planificate a se desfăşura
în spaţiul de luptă.
La stabilirea obiectivelor forţelor speciale este necesar a se avea în vedere că acest tip de structuri sunt de dimensiuni relativ reduse şi se regenerează în timp relativ
lung, îşi concretizează forţa de acţiune la momentul şi locul
decisiv, iar efortul lor nu trebuie fragmentat pentru obiective nerelevante; misiunile acestor structuri sunt precis formulate.
Ultimele conflicte au scos în evidenţă importanţa
deosebită pe care au dobândit-o capabilităţile de nişă selective reprezentate de FS în conflictele de mică intensitate şi
în operaţiile bazate pe efecte. Misiunile forţelor speciale
sunt total diferite de cele ale forţelor convenţionale şi sunt
adaptate spectrului de riscuri asimetrice care caracterizează
mediul de securitate actual şi, îndrăznim să apreciem că şi
cel viitor, ale cărui caracteristici se profilează la orizont.
Forţele speciale desfăşoară acţiuni pe care, probabil,
în parte le pot desfăşura şi alte forţe, dar într-un context
unic şi la standarde deosebit de ridicate. Prin executarea
acestor acţiuni, forţele speciale oferă Armatei României un
potenţial ridicat în sprijinul realizării obiectivelor sale strategice.
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Există o diferenţă între forţele speciale (FS) şi forţele
pentru operaţii speciale (FOS). Forţele pentru operaţii speciale pot executa misiuni de bază şi/sau misiuni colaterale,
iar acestea vor fi detaliate, la specificul forţelor speciale,
într-un articol viitor. În categoria FOS intră structuri de valoare Batalion/Detaşament de Forţe Speciale, CIMIC,
PSYOPS, paraşutişti - comando, infanterie marină, scafandrii de luptă. Structurile de forţe speciale (FS) sunt singurele, unicele, care pot îndeplini toată paleta de misiuni speciale. Celelalte structuri de FOS, apreciem astfel că pot îndeplini doar o parte din misiunile specifice forţelor speciale. Astfel, structurile de paraşutişti - comando sunt specializate mai ales pentru executarea acţiunilor directe şi a cercetării speciale. Structurile de PSYOPS şi CIMIC sunt destinate în special pentru implementarea programelor de asistenţă şi sprijin, ca parte a unor strategii mai cuprinzătoare,
fiind destinate câştigării inimii şi minţii adversarului etc.
Ierarhizarea valorică a acestor forţe, instruirea şi modul de acţiune trebuie făcute în funcţie de nivelul tehnologic atins, de economia ţării şi în special de nivelul tehnologic în domeniul militar. Perspectiva constă în reducerea
numerică a forţelor convenţionale, iar locul acestora să fie
luat de forţe de elită care vor garanta securitatea colectivă
sau naţională.
În condiţiile în care în Directiva ministerială a NATO
se apreciază că cel puţin pentru 10 ani se exclude posibilitatea unui război între state în Europa, se menţine în actualitate riscul amplificării manifestării unor crize asimetrice.
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Prin aceste intervenţii, în marea lor majoritate discrete, forţele speciale vor căpăta o nouă dimensiune şi, cu
siguranţă, vor dobândi un viitor cert în peisajul strategiilor
globale ale începutului mileniului trei, asigurând totodată
armonizarea eforturilor în vederea realizării interoperabilităţii cvasitotale cu armatele statelor membre NATO.
NOTE:
1. Gheorghe Pavel, Forţele Speciale la începutul secolului XXI, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol l“, Bucureşti, 2006, p.7-8.
2. Ibidem, p.7-8.
3. Lucian Stăncilă, Mihai-Romeo Bustea, Forţele
Speciale - Curs de artă operativă, Editura AISM,
Bucureşti, 1998, p.11.
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şi soldaţilor voluntari

LOCOTENENT-COLONEL ŞTEFAN CORDEA
preluare din publicaţia „Revista infanteriei“ nr. 2 din 2007

I

nstrucţia soldaţilor voluntari în Centrul de Pregătire a Infanteriei se desfăşoară pe baza Modelului
luptătorului, Modelului specialistului şi Manualului recrutului pentru toate armele şi specialităţile militare,
elaborate de structura Instrucţie şi Doctrină, a Ordinului
privind instrucţia şi exerciţiile în forţele terestre în perioada 2007-2010, SMFT-43/15.09. 2006 şi a Normelor privind
instrucţia şi exerciţiile în forţele terestre, SMFT - 44 /15.09.
2006.
Planificarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de
instrucţie se execută în baza documentelor primite de la
eşalonul superior şi a precizărilor privind instrucţia soldaţilor voluntari. Scopul planificării instrucţiei îl constituie sta-
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bilirea activităţilor de instrucţie şi a resurselor necesare
executării acestora cu soldaţii voluntari.
Au fost stabilite obiective specifice privind instrucţia
soldaţilor voluntari în centru:
 cunoaşterea istoriei, tradiţiilor şi organizării armatei, lanţului de comandă, gradelor militare, regulilor de politeţe militară;
 însuşirea legislaţiei şi a reglementărilor specifice
domeniului militar;
 cunoaşterea noţiunilor de bază despre terorism;
 cunoaşterea şi formarea deprinderilor privind portul uniformei;
 formarea deprinderilor necesare protecţiei personale, acordării primului ajutor, realizării şi menţinerii igienei
personale şi de campanie;
 formarea şi dezvoltarea calităţilor motrice şi psihomorale specifice luptătorului;
 formarea deprinderilor necesare folosirii eficiente a
armamentului individual;
 formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor
specifice de apărare împotriva ADMCBRN, de geniu, de
comunicaţii şi de supravieţuire;
 formarea deprinderilor de acţiune pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă, individual şi în comun, în centru,
cu soldaţii voluntari ce execută instrucţia individuală de
bază şi instrucţia individuală de specialitate. Instrucţia individuală de bază a soldaţilor voluntari se execută în cele
două componente principale:
- instrucţia pentru formarea deprinderilor de militar orientată pe cunoaşterea şi folosirea armamentului indivi-
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dual şi a mijloacelor tehnice de protecţie aflate asupra militarilor şi pe formarea aptitudinilor fizice şi psiho-morale
ale acestora;
- instrucţia multi-disciplinară - are în vedere dezvoltarea personalităţii militare a individului, precum şi a potenţialului acestuia de a-şi îndeplini rolul în cadrul echipei.
Instrucţia individuală de bază se planifică şi se execută astfel:
 opt săptămâni - pentru tinerii care nu au îndeplinit
serviciul militar. Aceasta se execută pentru toate armele/
specialităţile militare;
 două săptămâni - pentru tinerii care au îndeplinit
serviciul militar, sunt trecuţi în rezervă şi revin în sistemul
militar ca soldaţi voluntari.
Instrucţia individuală de bază se execută pe module,
fiecare modul cuprinzând o disciplină de instrucţie sau un
grup de discipline de instrucţie înrudite. Pentru fiecare modul de instrucţie se stabilesc obiective/standarde de performanţă, a căror îndeplinire să fie uşor de evaluat/apreciat.
În cadrul acestei perioade, se execută şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie, confecţionarea unei
amorse şi aprinderea pe cale pirotehnică a unei încărcături
izolate de exploziv, verificarea măştii contra gazelor în atmosferă contaminată şi verificarea la deplasarea rapidă în
teren variat pe distanţa de 3.000 metri.
În ultima parte a perioadei instrucţiei individuale de
bază s-a executat instrucţia în echipă pentru aplicarea şi
dezvoltarea deprinderilor dobândite la nivel individual şi
pentru iniţierea formării deprinderilor de lucru în echipă.
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La încheierea instrucţiei individuale de bază, soldaţii
voluntari sunt repartizaţi în centrele de instrucţie ale armelor/specialităţilor militare pentru executarea instrucţiei individuale de specialitate; în centru au fost repartizaţi şi instruiţi soldaţii voluntari din arma infanterie.
Instrucţia individuală de specialitate, executată cu
soldaţii voluntari, are ca scop formarea specialiştilor în arma infanterie pentru îndeplinirea cerinţelor specifice primei funcţii pe care aceştia vor fi încadraţi. Instrucţia individuală de specialitate a soldaţilor voluntari se execută pe
baza Modelului specialistului, elaborat pentru arma infanterie. Instrucţia individuală de specialitate a soldaţilor voluntari se desfăşoară în două subetape:
 subetapa instrucţiei individuale tehnice de specialitate - are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor de bază de specialitate şi cunoaşterea echipamentelor militare pe care soldaţii voluntari le vor folosi în unităţile în care vor fi repartizaţi;
 subetapa instrucţiei individuale tactice de specialitate - are ca obiectiv formarea deprinderilor de bază de specialitate şi a celor necesare pentru utilizarea echipamentelor militare pe care le vor folosi în unităţi, conform cerinţelor primei funcţii pe care urmează să fie încadraţi;
Subetapele instrucţiei tehnice de specialitate şi tactice de specialitate se execută pe durata a:
 şapte săptămâni: pentru tinerii care nu au îndeplinit
serviciul militar şi pentru cei care au îndeplinit serviciul
militar, au fost trecuţi în rezervă şi au revenit în sistemul
militar ca soldaţi voluntari în altă armă/specialitate militară
decât aceea în care s-au instruit;
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cinci săptămâni: pentru tinerii care au îndeplinit
serviciul militar, au fost trecuţi în rezervă şi au revenit în
sistemul militar ca soldaţi voluntari în aceeaşi armă/specialitate militară în care s-au instruit.
În ultima parte a subetapei tactice de specialitate s-au
planificat şi executat două exerciţii tactice fără trageri de
luptă cu grupa/echipa/piesa pentru formarea deprinderilor
de lucru în echipă şi şedinţa de tragere specifică armei.
Pe timpul executării instrucţiei cu soldaţii voluntari
se execută activităţi de evaluare şi verificare a modului de
însuşire a cunoştinţelor.
Evaluarea este parte integrantă a procesului de instrucţie şi se execută în mod ritmic de către comandanţii de
subunităţi, pe timpul desfăşurării activităţilor de instrucţie
planificate, precum şi la finalul subetapelor şi etapelor.
Evaluările sunt analizate de către comandanţii de
subunităţi, prilej cu care se stabilesc măsuri concrete pentru eliminarea disfuncţiilor şi neajunsurilor.
Evaluarea instrucţiei are scopul de a măsura performanţa atinsă de soldaţii voluntari în îndeplinirea obiectivelor de instrucţie stabilite; în perioada executării instrucţiei se execută evaluări interne, planificate şi neplanificate.
Pe timpul exerciţiului tactic de la sfârşitul fiecărei
etape se execută evaluarea soldaţilor voluntari şi se constituie principala metodă de stabilire a nivelului de instrucţie
a acestora. Timpul necesar evaluării se alocă din cel calculat pentru fiecare etapă/subetapă. La timpul necesar evaluării propriu-zise s-a avut în vedere o rezervă de 1-2 zile de
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instrucţie pentru eliminarea carenţelor şi deficienţelor constatate pe parcursul evaluării.
Modul de desfăşurare a instrucţiei este analizat periodic: zilnic la pluton, săptămânal la companie şi lunar la
nivelul centrului şi la sfârşitul perioadelor instrucţiei individuale a soldaţilor voluntari.
Documentele de conducere a activităţilor de instrucţie au fost analizate, discutate şi avizate în comisiile didactice şi în consiliul de învăţământ, iar activităţile planificate
au fost desfăşurate în totalitate.
De la o serie de instrucţie la alta, pe măsura acumulării de noi informaţii şi a valorificării concluziilor desprinse din activitatea practică, atât conţinutul cât şi forma fiecărui plan de instrucţie au fost îmbunătăţite în limitele procentului permis de instrucţiuni, s-au adus modificări la
unele planuri de instrucţie, în scopul executării instrucţiei
la evoluţia structurilor, înzestrării şi procedeelor de acţiune
ale forţelor.
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„Getica ‘08“ la final

MAIOR LUIGI-MIHAIL COJOCARU

În

perioada 30 iunie – 6 iulie, Statul Major al
Forţelor Terestre a fost angrenat în cel mai
mare exerciţiu de nivel strategic din acest an,
denumit „Getica ‘08”. Despre modul cum s-a desfăşurat
exerciţiul în această perioadă destul de încărcată pe agenda
participanţilor ne-a relatat domnul general de brigadă
Cornel Pinete, comandantul Componentei Operaţionale
Terestre a SMFT şi, totodată, comandantul Grupării de Forţe Terestre la „Getica ‘08”: „La nivelul Statului Major al
Forţelor Terestre, exerciţiul a avut ca scop general antrenarea structurilor de conducere operaţională şi administrativă
pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei operaţii
întrunite majore pe teritoriul naţional până la preluarea aces-
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teia de către Comandamentul Întrunit al Forţei stabilit de
Comandamentul Aliat pentru Operaţii al NATO. În cadrul
acestui exerciţiu, forţele terestre au fost angajate succesiv,
pe timpul parcurgerii procesului de operaţionalizare a structurilor, aşa cum este prevăzut în planurile acestora, precum
şi pe direcţiile care au impus luarea unor măsuri ordonate
de eşalonul superior.
La exerciţiu, ca participanţi din partea Forţelor Terestre menţionăm Componenta Operaţională Terestră (COpT),
precum şi pe cea Administrativă, dispuse în puncte de comandă fixe. COpT a avut misiunea de a conduce forţele şi
mijloacele operaţionalizate, pentru îndeplinirea misiunii
stabilite de eşalonul superior, iar Componenta Administrativă (CAdm) de a genera şi regenera forţele care urmau a fi
puse la dispoziţia Grupării de Forţe Terestre (GFT). În cadrul forţelor luptătoare au participat Divizia 1 Infanterie
<Dacica>, precum şi Divizia 4 Infanterie <Gemina> cu forţele şi mijloacele din compunerea lor, acestea fiind introduse în operaţie succesiv, în baza deciziei luate pentru îndeplinirea misiunii ordonate.
Obiectivele care au stat la baza acestui exerciţiu au
fost îndeplinite cu succes. A fost îmbunătăţită capacitatea
COpT şi a comandamentelor de nivel operativ şi tactic de a
planifica, organiza, conduce şi sprijini o operaţie terestră;
de asemenea, a fost îmbunătăţită capacitatea de conducere
a COpT, prin folosirea mijloacelor de comunicaţii şi informatică avute la dispoziţie. Au fost perfecţionate deprinderile personalului de stat-major în aplicarea procedurilor şi întocmirea documentelor conform standardelor NATO. Au
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fost testate, totodată, posibilităţile mijloacelor de comunicaţii, inclusiv comunicarea prin videoconferinţă.
Desigur, au fost desprinse şi unele lecţii învăţate, pe
parcursul exerciţiului aplicându-se măsurile de corectare
necesare.
Înainte de procesul de planificare a exerciţiului au
fost luate în considerare toate costurile necesare desfăşurării acestuia, care au permis, în final, îndeplinirea obiectivelor stabilite“.
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Comanda şi controlul
pe timpul planificării
şi desfăşurării operaţiilor
militare întrunite (1)
COLONEL VASILE HERMENEANU

MOTTO
„A comanda este o ştiinţă şi o artă. Este o ştiinţă prin
cunoaşterea datelor necesare orientării generale; este o artă
prin aplicarea acestora la fiecare caz particular”.
(Gl. Ion JITIANU)

P

entru a exercita cu eficienţă comanda şi controlul, comandanţii trebuie, mai întâi, să înţeleagă
natura acestor concepte. Prin „natura comenzii şi
controlului” se înţelege definirea conceptelor, importanţa şi
scopul lor, relaţiile ce se stabilesc între acestea, elementele
lor componente, precum şi modul în care sistemul de comandă şi control poate sprijini comandantul în diferite situaţii pe timp de pace sau de război.
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Spre exemplu, pe timpul planificării şi desfăşurării
unei acţiuni militare întrunite, pentru a realiza succesul în
operaţie şi luptă, comandanţii, indiferent de eşalon, au nevoie „să primească şi să înţeleagă ordinele, să vizualizeze
situaţia operativă sau tactică, să ia deciziile în timp oportun, să elaboreze planurile de operaţii necesare, să transmită ordine şi dispoziţii clare şi adecvate, să controleze şi
să coordoneze eficient acţiunile în curs de desfăşurare”1. În
„Glosarul cu termeni NATO”, comanda este definită ca
fiind „autoritatea cu care este învestit comandantul, în vederea direcţionării, coordonării şi controlului forţelor militare”2. În aceeaşi publicaţie, controlul reprezintă „autoritatea exercitată de comandant asupra anumitor activităţi desfăşurate de o structură subordonată sau de alte forţe care
nu se află în mod normal sub comanda sa, în relaţie cu responsabilitatea implementării ordinelor şi directivelor primite”3. Autoritatea comandantului poate fi parţial sau în totalitate transferată sau delegată.
O definiţie mai largă a comenzii o întâlnim în doctrina SUA, conform căreia aceasta reprezintă „autoritatea pe
care un comandant o exercită, conform legii, asupra subordonaţilor, în virtutea unui grad sau a unei funcţii. Ea include autoritatea şi responsabilitatea folosirii eficiente a resurselor la dispoziţie pentru planificarea, organizarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul forţelor în scopul îndeplinirii misiunilor încredinţate. Include, de asemenea, responsabilitatea pentru starea de sănătate, bunul trai, moralul şi disciplina personalului subordonat”4.
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În accepţiunea curentă, a comanda înseamnă a cere
subordonaţilor ca o anumită acţiune să fie executată, dar,
oricare ar fi termenul folosit, esenţa rămâne aceeaşi: a comanda semnifică punerea în aplicare a unor decizii, planuri
sau programe concepute, în prealabil, în vederea atingerii
obiectivului propus.
Controlul „reprezintă utilizarea forţelor şi sistemelor operaţionale din spaţiul de luptă în scopul îndeplinirii
misiunii, în concordanţă cu intenţia comandantului”5.
Acesta include colectarea, procesarea, afişarea, stocarea şi
diseminarea informaţiilor relevante pentru crearea imaginii
operaţionale comune şi folosirea acestora în mod deosebit
de către statul major, pe timpul desfăşurării operaţiilor întrunite. Controlul permite comandantului Grupării de Forţe
Întrunite (GFÎ) să conducă execuţia acţiunilor componentelor subordonate pentru ca acestea să se conformeze intenţiei sale.
Pentru a realiza obiectivele stabilite, comandantul GFÎ
şi statul său major „pun în aplicare o doctrină comună pentru comandă şi utilizează proceduri standard pentru control (inclusiv activitatea de stat major) în corelaţie cu echipamentele de calcul, sistemele de comunicaţii şi informaţii
avute la dispoziţie”6. Necesitatea controlului este impusă
de faptul că între ceea ce prevede planul operaţiei întrunite
şi ceea ce se realizează pot apărea neconcordanţe din diferite motive, care cer intervenţia urgentă a conducerii prin
elaborarea, transmiterea şi aplicarea de ordine şi măsuri corespunzătoare.
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Definit ca un complex de acţiuni strâns corelate între
ele, cu o derulare succesivă, concepute şi realizate în interdependenţa lor acţională, controlul operaţiei întrunite reprezintă, în esenţă, o comparare a rezultatelor obţinute pe
timpul desfăşurării operaţiei cu obiectivele fixate prin planul operaţiei, măsurând diferenţele între ele, concomitent
cu analiza şi verificarea gradului în care structurile acţionale şi metodele utilizate favorizează realizarea obiectivelor.
Definiţiile prezentate mai sus sunt acceptate şi utilizate în majoritatea armatelor, cu unele nuanţări, în funcţie
de cultura militară naţională. Ele stabilesc, fără echivoc,
baza juridică a autorităţii comandantului, competenţele generale ale acestuia, scopul general şi modalităţile prin care
se exercită actul de comandă.
În publicaţiile militare naţionale de specialitate, definiţiile date comenzii şi controlului până în anul 2007 au
fost, în general, prea complexe şi greoaie, cu foarte multe
înţelesuri, fiind, de regulă, preluate din dicţionare civile sau
militare. O dată cu elaborarea de către Statul Major General
(SMG) în anul 2007 a „Concepţiei privind conducerea, comanda şi controlul în Armata României”, aprobată prin Hotărârea CSAŢ nr. S – 39/29.03.2007, s-a acceptat preluarea
şi implementarea definiţiilor utilizate oficial în doctrinele
NATO. Ulterior, în conţinutul Doctrinei Armatei României,
ediţia 2008, au fost incluse aceleaşi definiţii care, de altfel,
corespund celor din Doctrina Întrunită a NATO (AJP 01C)
şi, respectiv, Dicţionarul de termeni NATO (AAP 6), ceea
ce reprezintă o unitate de vederi şi continuitate la nivel
naţional, precum şi începutul alinierii Armatei României
din punct de vedere doctrinar la standardele Alianţei.
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Astfel, comanda reprezintă „autoritatea şi responsabilitatea cu care un comandant este învestit în mod legal
pentru a o exercita asupra unei structuri militare”7, iar controlul este „reflectarea autorităţii exercitate de comandant,
reprezentând procesul prin care acesta, ajutat de statul major, organizează, direcţionează şi coordonează activitatea
forţelor alocate pentru implementarea deciziilor”8.
În acest context, opinăm că definiţiile din Doctrina
Armatei României, prevăzute, de altfel, şi în Concepţia
privind conducerea, comanda şi controlul în Armata
României, reflectă cel mai corect esenţa comenzii şi controlului în Armata României şi că ele trebuie preluate pentru actualizarea tuturor celorlalte doctrine, manuale şi instrucţiuni elaborate de categoriile de forţe ale armatei şi utilizate de toate structurile militare naţionale în mod adecvat.
Comanda şi controlul se condiţionează reciproc. Comanda operaţiei întrunite este atributul comandantului GFÎ
şi constă în autoritate, elaborarea deciziilor şi conducere.
Comanda în acest caz este de obicei o artă, dar uneori poate
fi şi o ştiinţă. Controlul operaţiei întrunite reprezintă modul
în care comandanţii componentelor exercită comanda asupra structurilor subordonate. Controlul este mai mult o ştiinţă, dar este în acelaşi timp şi artă.
Comandantul GFÎ nu poate comanda eficient forţele
în operaţie fără control. În mod similar, controlul nu este
funcţional fără actul de comandă. Comanda deţine primordialitatea, dar este insuficientă fără control. După părerea
unor specialişti militari, procesul de comandă şi control
„nu este unilateral orientat de sus în jos, orientare care
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impune în mod logic controlul subordonaţilor, ci este un
proces multidirecţional prin feedback-ul realizat atât pe
orizontală, cât şi pe verticală”9.
În opinia noastră, comanda şi controlul operaţiei întrunite reprezintă esenţa acţiunii militare moderne şi constituie factorul decisiv în obţinerea succesului în confruntările
militare ale acestui mileniu. Chiar dacă aceste două procese
pot fi tratate până la un punct separat, este evident faptul că
pot fi create confuzii şi erori dacă ele nu sunt analizate
împreună, datorită interdependenţei între conţinutul acestora.
Apreciem că, în acest context, comanda şi controlul
reprezintă procesul prin care comandanţii, împreună cu
structurile aferente, realizează planificarea, conducerea,
cooperarea şi controlul forţelor întrunite pentru a asigura
îndeplinirea misiunii. Funcţiile comenzii şi controlului sunt
puse în aplicare prin intermediul unor aranjamente de comandă privind personalul şi echipamentul, în scopul planificării, direcţionării şi controlului forţelor şi mijloacelor
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi, în final, a scopului
politico-militar al operaţiei întrunite.
Analiza aspectelor din această lucrare scoate în evidenţă câteva concluzii generale cu privire la exercitarea comenzii şi controlului pe timpul operaţiei întrunite: centrul
comenzii şi controlului este reprezentat de către comandantul CNMC/GFÎ, el fiind cel care evaluează situaţia, elaborează decizii şi dirijează acţiunile forţelor întrunite la nivel
strategic/operativ; scopul comenzii şi controlului este acela
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de îndeplinire a misiunii, criteriul de succes al comenzii şi
controlului fiind dat de modul în care acestea contribuie la
îndeplinirea scopului politico-militar al operaţiei; comanda
şi controlul operaţiei întrunite sunt direcţionate spre forţele
luptătoare, de sprijin şi de sprijin logistic; cu alte cuvinte,
forţele întrunite reprezintă obiectul comenzii şi controlului;
comandanul GFÎ îşi exercită autoritatea şi conducerea forţelor subordonate prin stabilirea de relaţii/aranjamente de
comandă sau sprijin adecvate (comandă totală, comandă
operaţională/tactică, control operaţional/tactic etc.); comandanţii trebuie să aloce şi să organizeze toate resursele disponibile pentru exercitarea comenzii şi controlului operaţiei întrunite (în acest caz, aceştia folosesc resursele la dispoziţie pentru a planifica şi evalua continuu operaţiile/luptele pentru care forţele se pregătesc sau pe care le execută
în cadrul operaţiei întrunite); sistemul de comandă şi control gestionează informaţiile pentru a produce şi transmite
o imagine operaţională comună comandantului, statului major sau forţelor subordonate; sistemul de comandă şi control îl ajută pe comandant în direcţionarea forţelor, prin diseminarea oportună a tuturor informaţiilor necesare desfăşurării operaţiilor/luptelor.
Concluzionând, comanda şi controlul sunt procesele
prin care operaţiile forţelor militare întrunite sunt direcţionate, coordonate şi controlate pentru îndeplinirea misiunii.
Comanda şi controlul sunt cu atât mai eficiente, cu cât comandantul GFÎ cunoaşte şi implementează mai bine procedurile operaţionale de planificare a operaţiei întrunite, de
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luare a deciziilor optime şi de conducere eficientă a forţelor
în operaţie.
(continuare în nr. 6)
Note:
1. Cf. Presentation of the SICF (Sistemul Informaţional de Conducere al Armatei Franceze) Approach, 1998,
p.7.
2. Cf. AAP-6, Allied Administrative Publication
(Glosarul NATO cu termeni şi definiţii), July, 1999, p.28.
3. Ibidem.
4. Cf. FM 6-0, Command and Control of Army
Forces, Department of the Army, Washington, DC, 2003,
p.2-2.
5. Ibidem, p.3-1.
6. Cf. Army Doctrine Publication (ADP), vol.2,
Command, Ministry of Defence, London, 1995, p. 11.
7. Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2007, p.73
(definiţie preluată din Concepţia privind conducerea, comanda şi controlul în Armata României, p.2, aprobată prin
Hotărârea CSAŢ nr. S – 39 din 29.03.2007).
8. Ibidem, p.74.
9. Valentin DRAGOMIRESCU, Conducerea acţiunilor militare în războiul modern, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p.12.
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Supravieţuirea în
zonele tropicale
(1)
COLONEL IONEL IRIMIA

D

eşi procedeele şi tehnicile de supravieţuire de
bază sunt aplicabile oriunde, condiţiile se schimbă în mare măsură peste tot în lume, în funcţie de
climat. Este esenţial să cunoaşteţi cât mai mult posibil despre condiţiile din orice regiune în care vă aşteptaţi să vă
deplasaţi. O cunoaştere generală a ceea ce vă puteţi aştepta
în diferite climate creşte considerabil abilitatea de a gestiona o situaţie de supravieţuire, dacă un eveniment neprevăzut vă aruncă într-un teritoriu nu îndeajuns de bine cunoscut.
În junglă totul prosperă, inclusiv bolile şi paraziţii, iar
germenii se înmulţesc într-un ritm alarmant. Natura asigură
apă, hrană şi materiale din abundenţă pentru construirea
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adăposturilor. O cunoaştere a deprinderilor în domeniu,
abilitatea de a improviza şi aplicarea principiilor supravieţuirii cresc perspectivele de a rămâne în viaţă. Stăpâniţi-vă
frica, deoarece aceasta conduce la panică, iar panica conduce la epuizare şi diminuează şansele de supravieţuire.
Câteva pagini în acest articol nu pot asigura prezentarea întregii problematici specifice supravieţuirii în zonele
tropicale. Ele pot, numai, să stabilească tabloul mediilor
înconjurătoare semnificative şi să sugereze unele dintre
modalităţile de principiu de a depăşi problemele pe care
acestea le dezvăluie.
Clima tropicală. Teritoriul situat între tropice include zone cultivabile şi extreme cum sunt mlaştinile şi deşertul, dar o treime o reprezintă pădurile slab dezvoltate: pădurea ecuatorială, pădurea subecuatorială şi pădurile din
zonele muntoase. Caracteristici specifice sunt căderile de
precipitaţii ridicate, care se scurg în râuri mari ce curg cu
viteză, zonele muntoase accidentate cu regiuni de coastă şi
regiunile joase, adesea mlăştinoase.
Neobişnuiţi cu insectele, paraziţii şi cu deplasarea
prin jungla densă, trebuie să vă menţineţi cât mai acoperit
posibil. Îmbrăcămintea poate deveni saturată de transpiraţie, dar este mai bine decât să fiţi înţepat, zgâriat şi muşcat
peste tot. Nu scoateţi hainele ude până ce nu staţionaţi, şi
apoi, într-o regiune cu umiditate de 80 – 90%, nu există un
loc unde să atârnaţi îmbrăcămintea pentru a o usca, cu excepţia expunerii ei la soare sau lângă foc. Îmbrăcămintea
saturată în mod regulat cu transpiraţie putrezeşte.
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Cu excepţia altitudinilor mari, atât regiunile ecuatoriale cât şi cele subtropicale sunt caracterizate prin temperaturi înalte, ploi abundente şi umiditate insuportabilă. La
altitudini joase, variaţia de temperatură este rareori mai
mare de 10º C, iar frecvent este de 37º C. La altitudini de
peste 1.500 m pe timpul nopţii se formează adesea gheaţă.
Ploaia are un efect uşor de răcorire, dar atunci când se
opreşte, temperatura creşte.
Precipitaţiile sunt abundente, frecvent cu tunete şi
fulgere. Ploile bruşte lovesc coronamentul copacilor, transformând şiroaiele în torente dezlănţuite, iar râurile se ridică
la cote alarmante, dar tot pe neaşteptate dispar. Furtunile
violente pot să aibă loc, de obicei, către sfârşitul lunilor de
„vară“. Uraganele, cicloanele şi taifunurile se formează şi
dezvoltă deasupra mării şi se năpustesc asupra uscatului,
provocând valuri mareice şi devastări. În locul de tabără
ales, fiţi siguri că sunteţi deasupra oricărei potenţiale inundaţii. Vânturile predominante creează variaţii între iarnă şi
vară cu sezonul uscat (plouă o dată pe zi) şi sezonul ploios
(ploaie continuă).
Ziua şi noaptea tropicală sunt de lungimi egale, întunericul cade repede iar zorii apar, de asemenea, brusc.
Tipuri de medii specifice zonelor tropicale. Nu există un mediu standard specific zonei tropicale. Zona tropicală poate fi reprezentată de unul din următoarele medii:
• pădurile ecuatoriale;
• jungla secundară;
• pădurile subtropicale;
• pădurile montane;
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• pădurile tropicale de arbuşti şi arbuşti ţepoşi;
• savanele tropicale;
• mlaştinile de apă sărată;
• mlaştinile de apă dulce.
Pădurile ecuatoriale. În aceste păduri clima variază
puţin. Precipitaţiile de 1,5 – 3,5 m3 sunt distribuite în mod
egal pe toată perioada anului. Temperaturile variază de la
30º C ziua, la 20º C noaptea.
Acolo unde natura nu a fost atinsă de om, copacii junglei se înalţă până la 60 m, explodând într-un coronament
plin de frunze, ca o umbrelă. Sub acest coronament arborii
mai mici produc o umbră atât de densă, încât pe solul junglei ajunge puţină lumină. Plantele şi copacii tineri de
dedesubtul lor se luptă pentru a ajunge la lumină, ca şi
masele de viţe şi liane ce se încolăcesc în sus către soare.
Ferigile, muşchii şi plantele erbacee răzbat printr-un strat
gros de frunze şi o mare varietate de ciuperci cresc pe frunze şi trunchiurile arborilor căzuţi.
Este destul de răcoare în această junglă primară, cu
puţin subarboret pentru a împiedica deplasarea, dar vizibilitatea este limitată la aproximativ 50 m. Este foarte uşor să
pierdeţi sensul direcţiei de deplasare şi, de asemenea, este
dificil să fiţi reperaţi din aer.
Fumul este difuzat de coronamentul copacilor şi nu
poate fi văzut, în special dacă există ceaţă în toate direcţiile. Amplasaţi semnalele într-o zonă deschisă, de preferinţă
lângă coturile râurilor, sau mai bine, pe o plută lansată pe
râu.

54

www.rft.forter.ro

Supravieþuirea în zonele tropicale

Zone cu păduri ecuatoriale: în Africa (bazinul râului
Congo), America de Sud (bazinul râului Amazon), părţi din
Indonezia şi câteva insule din Pacific.
Jungla secundară. Jungla secundară este foarte similară pădurii ecuatoriale. Culturile sunt prolifice acolo unde
lumina soarelui penetrează până la solul junglei – în principal de-a lungul malurilor râurilor, la marginea junglei şi
acolo unde jungla primară a fost defrişată de om pentru
agricultură. Atunci când este abandonată, această zonă este
recâştigată de o masă de vegetaţie amestecată. Uitaţi-vă după plante cultivate, care este posibil să supravieţuiască
printre altele.
Ierburile, ferigile, arbuştii şi viţele junglei secundare
ating înălţimea de 2 – 3 m într-un singur an. Deplasarea
este îngreunată, adesea trebuind să vă croiţi drumul cu ajutorul unei macete. Vegetaţia junglei pare să fie acoperită cu
ţepi şi ace, iar crângurile de bambus pot fi bariere impenetrabile. Uneori, în unele locuri, copacii junglei sunt scunzi,
iar lumina ajunge la pământul fertil, producând un subarboret abundent chiar în jungla primară.
Pădurile subtropicale. Situate între 10º nord şi sud
de Ecuator, aceste păduri au un sezon cu precipitaţii reduse,
chiar uscat şi unul cu ploi care vin ciclic – musonii. Cu anotimpuri mai particularizate, există mai mulţi copaci cu frunze căzătoare, astfel încât lumina ajunge la solul pădurii, iar
subarboretul este dens. Caracteristicile pădurilor subtropicale din Africa şi America corespund cu cele ale pădurilor
musonice din Asia. Aceste caracteristici sunt:
• arborii sunt dispuşi pe două etaje;
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• cei din etajul superior au în medie 18 la 24 de metri,
iar cei din stratul inferior au între 7 şi 13 metri;
• diametrul arborilor este în medie de 50 cm;
• frunzele lor cad pe timpul sezonului secetos;
• exceptând Sagotierul, palmierul Nipa şi Cocotierul,
în aceste regiuni cresc aceleaşi plante comestibile ca în pădurea ecuatorială.
Zone cu păduri subtropicale: în Africa (Kenia, Tanzania, Mozambic), America de Sud (Columbia, Venezuela, bazinul Amazonului) şi Asia (India, Burma, Thailanda, Indochina, Java).
Pădurile montane. Atunci când altitudinea atinge aproximativ 1.000 m, în zonele tropicale şi zonele cu care se învecinează, pădurea tropicală începe să facă loc pădurii
montane. Ea devine cu adevărat montană la aproximativ
1.240 m, ca de exemplu în Munţii Gotel din Camerun,
Platoul Amhara din Etiopia sau lanţul muntos Ruwenzori
din Africa Centrală.
Dezvoltarea plantelor este slab răspândită, iar arborii
piperniciţi şi strâmbi, cu ramurile ce fac deplasarea dificilă
pe sub ele. Nopţile sunt reci, temperaturile din timpul zilei
ridicate, cu multă ceaţă şi perioade lungi cu acoperire de
nori. Supravieţuirea este dificilă în acest teren. Părăsiţi-l şi
deplasaţi-vă în interiorul zonei muntoase, către pădurea tropicală.
Pădurile tropicale de arbuşti şi arbuşti ţepoşi. Caracteristicile principale ale regiunilor cu păduri tropicale de
arbuşti şi arbuşti ţepoşi sunt:
• prezenţa unui anotimp secetos bine definit;
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• arborii sunt lipsiţi de frunze în timpul sezonului
uscat;
• pământul este sterp, cu excepţia câtorva smocuri de
plante, iar iarba este neobişnuită;
• predomină plantele cu ţepi;
• frecvent au loc incendii din cauza vegetaţiei foarte
uscate.
În cadrul zonelor cu păduri tropicale de arbuşti şi arbuşti ţepoşi este destul de dificil să obţineţi hrana de origine vegetală pe timpul sezonului uscat. Pe timpul sezonului
ploios, plantele sunt în mod considerabil mai abundente.
Zone cu păduri tropicale de arbuşti şi arbuşti ţepoşi:
pe coastele nord-vestice şi părţile centrale din Africa, în Asia,
Mexic, Venezuela şi Brazilia.
Savana tropicală. Este un teritoriu tropical acoperit
cu iarbă, care se întinde între deşert şi pădurea tropicală. În
apropierea pădurilor, iarba este înaltă, până la 3 m, iar copacii sunt mai frecvenţi. Temperaturile sunt ridicate tot
timpul anului. Savana reprezintă mai mult de o treime din
teritoriul Africii. Adesea, apa nu este uşor de găsit dar,
acolo unde se găseşte, există vegetaţie luxuriantă şi viaţă
sălbatică din abundenţă.
Caracteristicile generale ale savanei sunt:
• se găseşte în cadrul zonelor tropicale din America
de Sud şi Africa;
• seamănă cu o pajişte cu iarbă, întinsă, cu copaci
dispuşi la intervale largi, piperniciţi şi noduroşi;
• în mod frecvent solul este roşiatic; de asemenea, se
pot întâlni palmieri.
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Zone cu savane: în Africa, în sudul Saharei (în partea
nord-centrală a Camerunului, Gabon, sudul Sudanului),
Benin, Togo, Nigeria, Zair, Uganda, Kenia, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Mozambic, Madagascar şi, de asemenea, în
Venezuela, Brazilia şi Guiana.
Mlaştinile de apă sărată. Sunt comune în zonele de
coastă, expuse inundaţiilor provocate de maree. Pădurile de
mangrove prosperă în aceste mlaştini, arborii pot atinge
înălţimi de 12 m, iar rădăcinile lor încâlcite sunt un obstacol atât deasupra apei, cât şi sub apă. Vizibilitatea este redusă iar deplasarea dificilă. Unele canale sunt suficient de largi
pentru a permite deplasarea cu pluta, dar în general deplasarea este pe jos. Mareele se pot ridica mai mult de 12 m.
În mlaştinile de mangrove totul pare să fie ostil, de la
paraziţi şi insecte de apă, până la caimani şi crocodili. Dacă
puteţi, evitaţi aceste zone. Dacă aţi fost forţat de neşansă să
ajungeţi într-o astfel de zonă, căutaţi o cale de a ieşi afară.
Acolo unde există cursuri de apă care intersectează mlaştina puteţi confecţiona şi utiliza o plută.
Dacă sunteţi forţat să rămâneţi într-o mlaştină, determinaţi nivelul fluxului, pe baza liniei de sare şi a resturilor
lăsate pe copaci, iar apoi construiţi un pat deasupra acestui
nivel. Acoperiţi-vă pentru a vă proteja împotriva furnicilor
şi ţânţarilor. În orice mlaştină, un foc trebuie făcut pe o
platformă. Folosiţi pentru combustibil copacii uscaţi care
se află în picioare.
Zone cu mlaştini de apă sărată: în vestul Africii, Madagascar, Malaezia, Insulele din Pacific, America Centrală
şi de Sud şi la gurile de vărsare ale râurilor Gange în India,
Orinoco şi Amazon şi râurile din Guiana.
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Mlaştinile de apă dulce. Aflate în zonele joase din
interiorul uscatului, masa lor de arboret ţepos, stuf, ierburi
şi ocazional palmieri mici face deplasarea dificilă şi reduce
vizibilitatea la numai câţiva metri – dar animalele şi plantele sălbatice abundă, iar supravieţuirea este uşoară. O mlaştină de apă dulce nu este un loc aşa de rău o dată ce vă
obişnuiţi cu el. Adesea aceste mlaştini sunt presărate cu insuliţe care vă permit să ieşiţi afară din apă. Uneori există canale navigabile şi materiale naturale disponibile, din care se
poate construi o plută.
Deplasarea prin zonele cu junglă. Cu puţină practică, deplasarea prin subarboretul dens şi junglă poate fi făcută în mod eficient. Întotdeauna îmbrăcaţi haine cu mâneci lungi pentru a evita tăieturile şi zgârieturile.
Pentru a vă deplasa uşor, trebuie să vă dezvoltaţi deprinderi de a vedea prin junglă. Nu ar trebui să vă concentraţi la structura arbuştilor şi arborilor aflaţi imediat în faţă.
Trebuie să vă concentraţi asupra a ceea ce este mai departe
în junglă şi să găsiţi o spărtură naturală în frunzişul acesteia. Priviţi prin junglă, nu la ea. Ocazional, opriţi-vă şi
aplecaţi-vă pentru a privi de-a lungul solului junglei. În
acest fel puteţi descoperi poteci ale vânatului pe care puteţi
să le urmaţi.
Fiţi vigilent şi mişcaţi-vă încet şi constant. Opriţi-vă
periodic să ascultaţi şi să vă orientaţi. Folosiţi o macetă
pentru a vă croi drum prin vegetaţia densă. Folosiţi un băţ
pentru a despărţi vegetaţia, îndepărta furnicile, păianjenii
sau şerpii. Nu vă apucaţi de tufişuri sau viţe atunci când urcaţi o pantă deoarece este posibil să aibă spini iritanţi sau
ghimpi ascuţiţi.
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Multe animale din junglă şi păduri folosesc poteci
specifice. Aceste poteci şerpuiesc şi se încrucişează, dar în
mod frecvent conduc către apă sau luminişuri. Folosiţi
aceste poteci dacă ele conduc în direcţia de deplasare dorită. În multe ţări liniile electrice şi telefonice au un traseu
de câţiva kilometri prin zonele puţin locuite. Atunci când
vă deplasaţi de-a lungul acestor linii, fiţi atenţi dacă vă
apropiaţi de staţii de transformare sau de retransmisie. În
teritoriul inamicului, este posibil ca acestea să fie păzite.
Însemnaţi-vă locul de plecare cât mai precis posibil pentru
a determina o direcţie de deplasare generală către un loc
sigur. Dacă nu aveţi o busolă, folosiţi o metodă improvizată de aflare a direcţiei.
Luaţi rezerve de apă şi echipament. Deplasaţi-vă într-o direcţie, dar nu în mod necesar în linie dreaptă. Evitaţi
obstacolele. În teritoriul inamicului folosiţi-vă de avantajele acoperirilor şi mascărilor naturale ale terenului.
Aspecte ce trebuie avute în vedere imediat. Există
o posibilitate mai scăzută să fiţi salvat de sub coronamentul dens al junglei, decât în alte situaţii de supravieţuire.
Probabil că va trebui să vă deplasaţi pentru a ajunge într-un
loc sigur.
Dacă sunteţi victima unei prăbuşiri aeriene, cele mai
importante articole care trebuie luate de la locul accidentului sunt: maceta, busola, o trusă de prim ajutor şi diferite materiale pentru a fi folosite ca plasă pentru ţânţari şi
adăpost.
Adăpostiţi-vă de ploaia tropicală, soare şi insecte.
Ţânţarii purtători de malarie şi alte insecte sunt pericole
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imediate, deci protejaţi-vă împotriva înţepăturilor şi muşcăturilor.
Nu părăsiţi zona accidentului fără evidenţierea şi
marcarea traseului pe care îl urmaţi. Folosiţi busola şi cunoaşteţi direcţia pe care o luaţi.
În regiunile tropicale, chiar şi cele mai mici zgârieturi
se pot infecta repede în mod periculos. Trataţi imediat orice
rană, fără a conta cât de mică este.
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Deplasarea şi îmbarcarea
batalionului logistic
pentru dislocare
într-un teatru de operaţii
CĂPITAN IONEL GAVRILĂ

D

islocarea batalionului logistic reprezintă deplasarea dintr-o locaţie/poziţie în alta a personalului, echipamentelor, tehnicii şi materialelor unităţii pentru îndeplinirea misiunilor primite şi se realizează
prin operaţii de mişcare şi transport, operaţii care sunt parte
integrantă a acţiunilor militare. Situaţia actuală a mediului
militar evidenţiază tot mai pregnant că dislocarea unei unităţi constituie una din cele mai importante etape a îndeplinirii unei misiuni. În consecinţă, garantarea succesului în
operaţiile militare, desfăşurate corespunzător misiunilor şi
sarcinilor specifice şi credibilitatea capacităţii pentru luptă
a unităţii sunt dependente de capacitatea de dislocare, în
timp util a acestora, în teatrele/zonele de operaţii. Succesul
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procesului de dislocare este determinat de gradul de înzestrare şi antrenare a unităţii şi de capabilităţile de transport
avute la dispoziţie.
Procesul dislocării cuprinde următoarele etape:
 pregătirea personalului, echipamentelor şi materialelor pentru deplasare;
 planificarea şi organizarea operaţiilor de mişcare şi
transport;
 executarea deplasării pe teritoriul naţional;
 executarea transportului strategic către zona de
operaţii;
 continuarea deplasării în zona de operaţii.
Pregătirea personalului, echipamentelor şi materialelor pentru deplasare implică stabilirea de sarcini corespunzătoare pentru:
a) cunoaşterea şi aplicarea, de către întregul personal,
a prevederilor actelor normative şi a actelor normative specifice din domeniul mişcării şi transporturilor;
b) selecţionarea, numirea şi pregătirea corespunzătoare a personalului responsabil cu activităţile de mişcare şi
transport la subunităţi;
c) formarea, pregătirea şi antrenarea echipelor de încărcare/descărcare;
d) autorizarea, pregătirea şi echiparea corespunzătoare a personalului responsabil cu depozitarea, manipularea şi
transportul materialelor;
e) instruirea şi antrenarea pentru transport a întregului personal;
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f) înzestrarea sau completarea cu mijloace de transport şi de manipulare corespunzătoare misiunilor încredinţate şi asigurarea stării de operativitate a acestora;
g) înzestrarea cu echipamente şi mijloace specifice
adecvate, asigurarea şi starea de operativitate a acestora;
h) înzestrarea cu echipamente, mijloace de comunicaţii şi informatice specifice, corespunzătoare misiunilor
încredinţate şi asigurarea stării de operativitate a acestora;
i) stabilirea şi menţinerea permanentă a legăturii cu
structurile de mişcare şi transport de la eşaloanele superioare, cu cele care au responsabilitatea să asigure sprijinul
şi cu operatorii de transport utilizaţi pentru executarea operaţiilor de mişcare şi transport planificate.
Activitatea de pregătire a personalului, echipamentelor şi materialelor pentru deplasare este reglementată prin
proceduri standard de operare, întocmite pentru fiecare activitate în parte.
Operaţiile de mişcare şi transport pe care batalionul
logistic le execută pe teritoriul naţional asigură sprijinul
specific necesar pentru aprovizionarea, pregătirea şi executarea dislocării.
Planificarea şi organizarea operaţiilor de mişcare şi
transport pe care batalionul logistic le execută pe teritoriul
naţional sunt avantajate de capabilităţile de transport avute
la dispoziţie şi de cunoaşterea permanentă a stării de operativitate a acestora.
Planificarea operaţiilor de mişcare şi transport este un
proces distinct, desfăşurat de către batalion în cadrul planificării logistice.
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La planificarea operaţiilor de mişcare şi transport se
au în vedere următoarele aspecte:
a) mărimea forţelor;
b) cerinţele şi priorităţile stabilite;
c) utilizarea resurselor locale;
d) posibilitatea poziţionării din timp a stocurilor, materialelor şi echipamentelor, fapt care influenţează timpul
de reacţie pentru mişcare şi transport.
Planificarea operaţiilor de mişcare şi transport se desfăşoară în următoarele etape:
a) stabilirea cerinţelor de mişcare şi transport şi a priorităţilor;
b) stabilirea resurselor de mişcare şi transport la dispoziţie;
c) repartiţia resurselor disponibile conform cerinţelor;
d) stabilirea deficitelor, a punctelor critice şi asigurarea priorităţilor;
e) corelarea planului de mişcare cu celelalte planuri şi
cu toate structurile militare şi civile implicate în execuţia
acestuia.
Pentru planificarea şi organizarea operaţiilor de mişcare şi transport, unitatea elaborează următoarele documente:
a) planuri de mişcare;
b) cereri de sprijin cu mijloace de transport;
c) cereri pentru aprobarea executării circulaţiei pe căile de comunicaţie;
d) documente pentru efectuarea formalităţilor vamale
şi de trecere a frontierei;
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e) rapoarte necesare pentru programarea, organizarea
şi executarea operaţiilor de mişcare şi transport.
Planul de mişcare este documentul de bază după care
sunt conduse operaţiile de mişcare şi transport, reflectă în
detaliu concepţia executării deplasării batalionului logistic
din garnizoana de reşedinţă într-un teatru de operaţii şi se
întocmeşte în urma unui proces complex de planificare. În
principiu, planul de mişcare trebuie să răspundă următoarelor întrebări: unde, când, ce şi cum se deplasează batalionul
logistic.
Batalionul logistic dispune, în general, de o multitudine de variante pentru executarea operaţiilor de mişcare şi
transport identificate, însă soluţia aleasă este cea care asigură îndeplinirea în totalitate a misiunii, corespunzător specificului acesteia şi resurselor de transport avute la dispoziţie.
Alegerea optimă a modului de transport, corespunzător specificului misiunii, este influenţată de prioritatea cererii de transport, a datei solicitate pentru sosire/livrare, a
restricţiilor existente, economia şi eficienţa transportului,
resursele de mişcare şi transport avute la dispoziţie şi de
personalul, echipamentele, tehnica şi materialele ce trebuie
transportate.
Având în vedere specificul batalionului, pentru deplasarea în aeroporturile/ porturile de îmbarcare (Airport/
Seaport of Embarkation – APOE/SPOE), acesta foloseşte
mijloacele de transport proprii (pentru deplasarea pe căile rutiere), atunci când distanţa nu depăşeşte o zi de marş: 200 km
(distanţa poate fi mărită până la 300 km) şi mijloace de
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transport comerciale (pe calea ferată), pentru transportul
tehnicii grele şi a materialelor containerizate.
Deplasarea batalionului logistic începe la primirea
notificării pentru deplasare. La primirea notificării de mişcare, unitatea iniţiază procesul de completare a resurselor
de transport, conform cerinţelor misiunii şi planului de mişcare elaborat în acest scop.
Activităţile desfăşurate de către batalion la primirea
notificării de mişcare sunt:
a) asigurarea corespunzătoare a nivelului de încadrare cu personal şi a gradului de înzestrare cu echipamente,
tehnică şi materiale;
b) punerea în aplicare a planurilor pentru aducerea în
cazarmă a întregului personal;
c) stabilirea obiectivelor operaţionale, a cerinţelor şi
priorităţilor;
d) identificarea tehnicii şi materialelor neasigurate,
cu probleme de reparaţii sau neoperative şi stabilirea măsurilor pentru completare şi remediere;
e) stabilirea mărimii forţei şi posibilitatea de transport a acesteia;
f) actualizarea listelor cu personal, tehnică şi materiale ce se dislocă;
g) verificarea stării de pregătire a personalului şi stabilirea măsurilor pentru remedierea deficienţelor;
h) executarea reparaţiilor, întreţinerilor şi verificărilor necesare echipamentelor şi tehnicii ce se dislocă;
i) revederea şi actualizarea datelor în planul de mişcare;
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k) revederea şi stabilirea componentelor de transport,
încărcăturilor secundare şi încărcării mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene şi maritime puse la dispoziţie, conform cerinţelor şi priorităţilor de transport stabilite;
l) elaborarea concepţiei pentru dislocare;
m) alegerea modului de transport, stabilirea punctelor
critice, stabilirea timpului şi duratei avute la dispoziţie pentru planificare;
n) stabilirea, în funcţie de specificul misiunii, împreună cu eşalonul superior şi structurile de mişcare şi transport responsabile, a măsurilor şi procedurilor privind asigurarea şi accesul la mijloacele de transport strategice şi la
serviciile conexe transporturilor puse la dispoziţie;
o) completarea deficitelor conform cererilor de sprijin cu mijloace de transport, mijloace de ambalare, pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare a materialelor, precum şi a celor pentru mijloace de fixare şi ancorare
a încărcăturilor;
p) verificarea, împreună cu administratorii infrastructurilor şi operatorii de transport, a modului de asigurare şi
starea de operativitate a capacităţilor de încărcare, descărcare şi transbordare în terminalele de transport;
r) elaborarea planurilor de transport şi a graficelor de
circulaţie;
s) verificarea existenţei şi valabilităţii documentelor
necesare pentru efectuarea operaţiilor vamale şi de trecere
a frontierelor de stat;
t) verificarea existenţei şi a stării de operativitate a
mijloacelor de comunicaţii şi informatice necesare pentru
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asigurarea legăturilor, monitorizarea şi urmărirea mijloacelor de transport şi a încărcăturilor pe timpul executării dislocării.
Deplasarea batalionului logistic pe teritoriul naţional
se execută simultan atât pe calea ferată cât şi pe căile rutiere. Transportul rutier se utilizează pentru deplasarea unităţii, precum şi a sprijinului logistic asociat acesteia, cu
mijloace de transport auto din înzestrare şi cu mijloace militare şi civile primite în sprijin, între locaţiile de staţionare
şi aeroporturile/porturile de îmbarcare/debarcare, terminalele feroviare de încărcare/descărcare sau transbordare. Transportul feroviar este utilizat de către unitate pentru transportul transcontainerelor şi a tehnicii grele, agabaritice.
Staţie C.F.
de încărcare
(îmbarcare)

feroviar

Staţie C.F.
de descărcare
(debarcare)

rutier
rutier
Garnizoana
de reşedinţă

rutier

maritim
SPOE

rutier

rutier
APOE

aerian

Operaţiuni de mişcare şi transport executate
pe teritoriul naţional
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Pentru deplasarea pe căile rutiere, batalionul logisitic
se supune prevederilor actelor normative ce reglementează
circulaţia pe drumurile publice. Pentru executarea mişcărilor şi transporturilor care nu se încadrează în prevederile
legale, determinate de depăşirea limitelor legale de gabarit
şi tonaj, gradul de periculozitate sau alţi factori, sunt obţinute aprobări speciale, acordate de către autorităţile naţionale de specialitate, respectiv din cadrul Ministerului Transporturilor sau de către administratorii infrastructurilor de
transport.
Pentru executarea operaţiilor de mişcare şi transport
pe căile de comunicaţie rutiere batalionul organizează:
a) deplasări de coloane de autovehicule şi tehnică militară pe roţi;
b) deplasări de coloane de autovehicule militare şi civile, contractate pentru completarea deficitului existent;
c) deplasări de autovehicule individuale, militare sau
civile.
Deplasarea se face eşalonat, astfel:
 eşalonul I, detaşamentul precursor, se deplasează
cu mijloace auto către APOE în vederea dislocării în zona
de operaţii şi are ca sarcini coordonarea cerinţelor iniţiale
pentru infrastructură, instalarea viitoarelor posturi de comandă şi asigurarea funcţionării lor până la sosirea forţelor
principale, recunoaşterea itinerarelor de deplasare;
 eşalonul II, forţele principale, care se deplasează
astfel:
- tehnica cu încărcătura secundară, personalul care o
deserveşte şi are responsabilităţi în îmbarcarea acesteia pe
nave, pe căile rutiere către SPOE;
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- transcontainerele şi tehnica grea, agabaritică, pe calea ferată către SPOE;
- personalul care execută îmbarcarea tehnicii pe navele maritime, pe calea rutieră cu mijloace de transport primite în sprijin, din SPOE către APOE;
- personalul care nu are responsabilităţi directe în deplasarea unităţii în terminalele de îmbarcare, pe calea rutieră din garnizoana de reşedinţă către APOE.
Pe timpul deplasării, personalul şi structurile batalionului logistic au următoarele sarcini:
 responsabilul cu protecţia muncii răspunde de executarea instructajului NSSM cu personalul din compunerea
echipelor de încărcare/descărcare, cu şefii de coloane şi autovehicule, precum şi cu întregul personal ce se transportă;
 la nivelul unităţii trebuie să fie organizate echipe de
intervenţie de mentenanţă care împreună cu operatorii
tehnicii (mecanici conductori şi şoferi) vor asigura mentenanţa echipamentelor şi tehnicii militare, atât în perioada
de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării activităţilor de
mişcare şi transport. Pe distanţe mari de deplasare, itinerarul este tronsonat, existând pe fiecare tronson o echipă de
mentenanţă care va executa reparaţii de nivel 1;
 fiecare subunitate îşi organizează măsurile de asigurare şi protecţie a forţelor pe timpul deplasării şi staţionării în halte şi terminale de transport.
Întreaga activitate de mişcare şi transport este reglementată la nivelul batalionului prin proceduri standard de
operare.
Un sistem de transport corespunzător creşte capacitatea de dislocare a unei forţe într-un teatru de operaţii.
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C

reşterea continuă a complexităţii sistemelor tehnice actuale şi a importanţei misiunilor care le sunt
încredinţate impun reducerea drastică, până la
eliminare, a riscului de defectare. Studiile de fiabilitate
efectuate asupra diverselor sisteme tehnice demonstrează,
din punct de vedere matematic, că, oricât de bine s-ar organiza şi realiza procesul de elaborare a unui produs, de la
concepţie până la fabricaţie, este dificilă eliminarea defecţiunilor care apar pe timpul exploatării. Având în vedere
această stare de fapt, din punct de vedere al eficienţei economice este mai rentabil să se impună la proiectare un nivel
acceptabil al fiabilităţii sistemului, concomitent cu prevederea unor mijloace, tehnice şi structurale, necesare pentru
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repunerea în stare de funcţionare a echipamentelor defectate pe timpul exploatării.
Un nivel ridicat al fiabilităţii operaţionale se poate
asigura numai prin executarea unor intervenţii prompte în
momentul apariţiei defecţiunilor, pentru remedierea lor, preventiv, prin revizii şi reparaţii planificate. Fiabilitatea unui
sistem reparabil trebuie să ia în considerare şi mentenabilitatea lui, definită ca proprietatea acestuia, exprimată prin
probabilitatea de a fi supravegheat, întreţinut şi reparat într-o
anumită perioadă de timp.
Astfel, prin mentenanţă, ca activitate, se înţelege ansamblul tuturor măsurilor tehnico-organizatorice necesare
şi efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii stării tehnice a unui sistem, astfel încât să-şi poată îndeplini funcţia
specifică. Măsurile pot avea un caracter corectiv – depistarea defectului şi remedierea acestuia –, sau preventiv – reglaje, revizii, reparaţii planificate.
Schimbările care s-au produs în modul de abordare a
activităţii de mentenanţă au la origine o serie de cauze atât
de ordin tehnic, cât şi economic şi chiar legislativ. Faptul că
şi în domeniul militar se produc permanent modificări legislative, ce privesc direct sau indirect sistemul de mentenanţă, ar trebui să aibă ca scop stabilirea unei baze viabile,
conform cerinţelor actuale, pentru funcţionarea sistemului
de mentenanţă.
Alinierea la standardele occidentale, lucru firesc în
condiţiile actuale, a determinat adoptarea unor concepte şi
noţiuni noi, prea puţin cunoscute, ceea ce a condus la apariţia unei vaste bibliografii în domeniu. Activitatea depusă
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pentru teoretizarea problemelor a fost laborioasă, incontestabilă şi de elogiat. Anumite concepte şi termeni nu sunt
încă clarificaţi şi definiţi pe deplin, un exemplu în acest
sens fiind termenul de mentenanţă.
Mentenanţa nu este o descoperire a lumii moderne.
Vechimea acestei activităţi se pierde în timp, ea fiind prezentă de-a lungul întregii istorii a omenirii, fie că a fost sau
nu conceptualizată. Cert este că dezvoltarea societăţii omeneşti, însoţită de o puternică revoluţie în domeniul tehnicii,
a fost sprijinită de dezvoltarea acestui tip de activitate.
Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite (intrat în
vigoare la data de 7 mai 2008) defineşte conceptul de sistem de mentenanţă ca fiind „totalitatea principiilor, regulilor resurselor umane, materiale şi financiare, interdependente între ele şi care formează un tot unitar, destinat desfăşurării tuturor acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi
restabili echipamentele tehnice la caracteristicile tehnice
specifice de funcţionare”. Această definiţie este mult mai
cuprinzătoare, stabilind condiţii de funcţionare pentru sistemul de mentenanţă mult mai apropiate de realitate, şi înlocuieşte vechea definiţie a mentenanţei din „Regulamentul
logisticii acţiunilor militare L-1”: „componentă a logisticii
trupelor, ce reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a menţine sau restabili tehnica la caracteristicile specifice, ea incluzând controlul, testarea, întreţinerea, clasificarea din punct de vedere operaţional, recuperarea, evacuarea, repararea, reconstrucţia şi reclamaţiile”.
Tehnica de blindate, automobile şi tractoare este de o
mare diversitate şi complexitate, fiind în înzestrarea tuturor
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structurilor armatei, este deservită de un personal numeros
şi impune din partea comandamentelor, structurilor logistice, atât cele de comandă, cât şi cele de execuţie, organizarea şi realizarea oportună şi operativă a tuturor măsurilor
pentru mentenanţa tehnicii, astfel încât să existe garanţia
îndeplinirii oricărei misiuni. Aceste tipuri de tehnică sunt
omniprezente în desfăşurarea şi îndeplinirea misiunilor,
condiţionând major modul şi nivelul de realizare al acestora, fiind şi motivul pentru care activitatea de mentenanţă se
confundă în mare parte cu asigurarea stării de operativitate
a tehnicii de blindate, automobile şi tractoare. Este de la sine înţeles că activitatea de mentenanţă vizează şi sistemele
tehnice aparţinând altor arme (comunicaţii, informatică,
tehnică de geniu, chimie etc.) dar, raportat la fondurile financiare şi de timp alocate şi necesare, cea mai mare pondere o ocupă tehnica de resort auto. Această stare de fapt
este generată pe de-o parte, de complexitatea ridicată a tehnicii de blindate şi automobile, dar şi de uzura fizică şi morală accentuată a acesteia.
Exigenţele din ce în ce mai mari faţă de autovehicule
în ceea ce priveşte protecţia mediului, de la depoluarea
chimică şi fonică, urmărită în timpul vieţii produsului, până
la reciclarea componentelor auto, după încheierea vieţii
acestora, au impus încadrarea performanţelor acestora în
limite tot mai stricte. Ca urmare, defecţiunea definită ca
„pierderea totală sau parţială a capacităţii de funcţionare,
precum şi orice modificare a parametrilor constructivi şi
funcţionali în afara limitelor impuse prin documentaţie“, în
condiţiile prezentate, suferă o mutare a accentului pe ultima parte a acesteia.
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Pornind de la definiţia sistemului de mentenanţă, introdusă de „Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite”,
se poate imagina acest sistem ca fiind alcătuit din mai multe subsisteme interdependente vizând: cadrul legislativ –
principii şi reguli –, personalul de execuţie şi conducere –
resurse umane –, respectiv resursele materiale şi financiare
la dispoziţie. La toate acestea se adaugă, cu o pondere deloc
de neglijat, subsistemul ce cuprinde tehnica aflată în înzestrare.
Prin urmare, din această perspectivă a abordării sistemice, se poate spune că buna funcţionare a sistemului de
mentenanţă depinde de starea fiecărui subsistem şi de gradul de integrare al acestora într-un tot unitar. Fiecare dintre
aceste subsisteme îşi pune amprenta asupra stării generale
a sistemului de mentenanţă; stabilirea unei ierarhii privind
gradul de importanţă şi influenţă fiind foarte dificilă, dacă
nu chiar imposibilă.
Subsistemul ce cuprinde tehnica din înzestrare poate
fi considerat ca punct de reper iniţial (punct de plecare)
pentru evaluarea stării sistemului de mentenanţă. Un grad
de asigurare (cu tehnică) redus şi o stare tehnică precară a
acesteia – fie datorată uzurii fizice, fie uzurii morale – nu
poate constitui decât un handicap major în îmbunătăţirea
performanţelor sistemului de mentenanţă. Într-o astfel de
situaţie, resursele financiare şi materiale (chiar şi cele umane) aflate la dispoziţie pot fi utilizate pentru refacerea stării
tehnice a mijloacelor din înzestrare, dar sub aspectul rentabilităţii, acţiunea va fi total contraproductivă.
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În ceea ce priveşte resursa umană, aflată la dispoziţie
pentru desfăşurarea activităţilor specifice, calitatea acesteia
– gradul de pregătire, capacitatea de autoperfecţionare,
trăsăturile de caracter etc. – poate influenţa pozitiv performanţa sistemului de mentenanţă. Restructurarea sistemului
militar a făcut ca nivelul actual de încadrare cu personal al
structurilor de mentenanţă – atât din punct de vedere al numărului, cât şi al pregătirii – să fie precar şi mult sub necesităţi. De o importanţă majoră în executarea de calitate a
lucrărilor de reparaţie, întreţinere etc. specifice mentenanţei este perfecţionarea deprinderilor practice ale lucrătorilor
şi experienţa acestora, aspect pe care formele de pregătire
specifice învăţământului nu îl pot aprofunda.
Într-o unitate se desfăşoară ample procese diferenţiate potrivit caracterului acţiunilor ce le compun, dar şi rezultatelor directe, indirecte şi concrete obţinute. Se poate
vorbi astfel, pe de o parte, de procese executive, în care resursa umană utilizează resursele materiale, financiare şi informaţionale, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, iar
pe de altă parte, de procesele manageriale, în care o parte a
resursei umane (comandanţi, şefi) acţionează în scopul realizării obiectivelor. Un exemplu de proces managerial este
mentenanţa /sistemul de mentenanţă al tehnicii militare.
Managementul sistemului mentenanţei cuprinde măsurile ce se iau pentru prevederea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi controlul realizării mentenanţei tehnicii şi
are ca scop: menţinerea permanentă a tehnicii în stare de
operativitate; transmiterea la timp a misiunilor specifice;
controlul permanent asupra îndeplinirii misiunilor speci-
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fice. Managementul sistemului de mentenanţă presupune
cunoaşterea permanentă a situaţiilor tehnice, controlul şi
îndrumarea oportună şi eficientă a modului de îndeplinire a
misiunilor şi sarcinilor, stabilirea unor legături permanente
între personalul de conducere şi formaţiunile de mentenanţă pentru organizarea şi îndrumarea acestora, executarea
ordinelor şi dispoziţiunilor logistice, luarea măsurilor necesare.
Tendinţele actuale privind modul de executare al
mentenanţei presupun renunţarea la principiul preventivplanificat de executare a reparaţiilor la tehnica din înzestrare şi aplicarea sistemului de mentenanţă după necesitate,
pe bază de diagnostic. Sistemul de mentenanţă actual este
unul nerentabil, datorită atât fondurilor reduse ce se alocă
pentru executarea lucrărilor, cât şi faptului că tehnica din
înzestrare este uzată fizic şi moral. Adoptând un sistem de
mentenanţă potrivit nevoilor actuale, comandanţii de subunităţi îşi vor putea organiza şi realiza cu uşurinţă activităţile pe linie tehnică, îndeplinind cu succes misiunile încredinţate.
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Experienţa acumulată
în Teatrul de Operaţii
Afganistan –
ANA TRAINING
MAIOR DRAGOŞ MATEI
preluare din publicaţia „Revista infanteriei“ nr. 2 din 2007

A

fganistan este o ţară din Asia Centrală ce se
învecinează cu Iranul la vest, Pakistanul la sud şi
est, Turkmenistanul, Uzbekistanul şi Tadjikistanul
la nord şi cu China în estul extrem.
Afganistan înseamnă (cuvânt cu cuvânt) ţara afganilor şi s-a întemeiat la începutul secolului 19. Englezii au
introdus primii denumirea ţară afgană, transformându-se
mai târziu în Afganistan.
Prin cuvântul afgan nu se înţelege cetăţean al Afganistanului, ci acesta se referă îndeosebi la poporul paştunilor (fiind denumiţi afgani numai în Persia şi India). Numele
Afganistan a fost folosit, pentru prima oară în 1801, în tratatul de pace dintre Anglia şi Persia referitor la regiunile în
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care trăiau paştunii. O denumire foarte veche a regiunii unde astăzi se află Afganistanul este Kabulistan.
Detaşamentul ANA TRAINING, dislocat pe pământ
afgan în perioada noiembrie 2005-aprilie 2006, a avut ca
misiuni principale:
 constituirea şi operaţionalizarea noii Armate Naţionale a Afganistanului (ANA);
 instruirea militarilor afgani în armele şi specialităţile: tancuri, cercetare, infanterie, transmisiuni, logistică;
 însoţirea, consilierea şi monitorizarea acţiunilor unui
batalion;
 consilierea militarilor ANA pe timpul participării la
misiuni în zona de responsabilitate.
Detaşamentul este format din echipele mobile de instrucţie (MTT – Mobile Traning Team) şi o echipă de instrucţie şi însoţire (ETT – Embedded Training Team), dislocate astfel: MTT - Kabul; ETT - Gardez.
Echipa de instrucţie şi însoţire a avut o misiune destul
de dificilă, preluând responsabilitatea consilierii unui batalion cu destulă experienţă, destinat pentru activităţi de însoţire coloane oficiale, securizare zone şi căi de comunicaţie,
misiuni punct control trafic, ambuscade, scotociri, patrulare şi acţiuni umanitare.
Experienţa în teatrul de operaţii pentru echipa de instrucţie şi însoţire s-a dobândit prin următoarele activităţi
desfăşurate: activităţi umanitare, patrulă de prezenţă, patrulă pe jos, patrulă pe autovehicule, punct control trafic, securitatea zonelor de comunicaţie, ambuscade, scotociri, misi-
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uni de cercetare şi cooperare cu unităţile de forţe speciale
americane.
Noutatea pentru Detaşamentul ANA TRAINING o
constituie dotarea de către partenerul american a echipei
ETT cu autovehicule tactice blindate Humvee, ce asigură o
mai mare capacitate de trecere prin căile de comunicaţie
destul de înguste şi în teren accidentat, dar şi o protecţie
sporită, datorată blindajului şi aparatelor de bruiaj electronic amplasate pe ele.
Echipele mobile de instrucţie, adică echipa mobilă de
instrucţie pentru cercetare, echipa mobilă de instrucţie pentru tancuri şi cea de instrucţie pentru mentenanţă şi-au desfăşurat activităţile în Kabul.
Misiunile echipei mobile de instrucţie pentru mentenanţă au fost de instruire a echipelor şi plutonului de mentenaţă din cadrul unui batalion de tancuri pentru desfăşurarea lucrărilor de mentenanţă la tehnica din dotare şi menţinerea în stare de operativitate, atât a tehnicii din dotarea
detaşamentului, cât şi a celei din dotarea batalionului afgan.
Planificarea activităţilor de instruire a batalionului de tancuri revenea ca sarcină partenerului german. Echipele mobile de instrucţie pentru mentenanţă şi pentru tancuri erau
informate asupra misiunilor care trebuiau îndeplinite şi sarcinilor ce le reveneau.
Pe lângă activităţile de pregătire a tehnicii pentru
executarea exerciţiilor cu trageri de luptă, echipele mobile
de instrucţie au asigurat suportul tehnic pentru desfăşurarea
acestora în condiţii foarte bune. De precizat este faptul că
militarii din echipa mobilă de instrucţie pentru mentenanţă
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s-au implicat activ în repunerea în stare de funcţionare a
tehnicii blindate de tancuri, prin lucrările de reparaţii de nivel 1 şi 2.
Dificultăţile întâmpinate au fost generate, pe de o
parte, de gradul redus de asigurare cu piese de schimb şi
materiale, iar pe de altă parte, de condiţiile de relief şi climă, de condiţiile de securitate. Pe teritoriul afgan pericolul
poate veni de oriunde şi prin diferite metode: lansări de rachete asupra obiectivelor militare, amplasări de dispozitive
explozive pe căile de comunicaţie (IED), autoturisme-capcană, motociclişti şi indivizi kamikaze, ambuscade asupra
convoaielor cu aruncătoare de grenade (AG-7). S-a impus
astfel elaborarea şi implementarea unor proceduri standard
de operare în diferite situaţii care să asigure protecţia forţelor, ca misiune principală a şefilor de echipe de instrucţie.
Consider că misiunile Detaşamentului ANA TRAINING au fost îndeplinite cu succes, dovadă fiind aprecierile
partenerilor de coaliţie asupra activităţilor tuturor militarilor. Drapelul României a fost aşezat la loc de cinste, alături
de cele ale forţelor Coaliţiei care fac parte din Comandamentul CSTC-A (Combined Security Transition Command
Afganistan). Ca semn de recunoaştere a eforturilor Armatei
Române pentru restabilirea păcii şi reconstrucţiei Afganistanului, arborarea drapelului românesc a avut loc în cadrul
unui ceremonial de încheiere a participării la Operaţiunea
Enduring Freedom a detaşamentului ANA TRAINING care
a acţionat în cadrul acestui comandament în perioada noiembrie 2005 - aprilie 2006.
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A fost o misiune grea, dar frumoasă prin satisfacţiile
profesionale avute, prin experienţa acumulată, prin contactele care s-au realizat cu ceilalţi militari din cadrul coaliţiei.
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I.S.A.F. III
CĂPITAN FLORIAN VINTILESCU

A

ctivităţile desfăşurate care preced deplasarea în
teatrul de operaţii au un rol important în adaptarea militarului la specificul zonei în care urmează să fie detaşat. Primul pas făcut în acest sens este selecţia
personalului care urmează să participe la misiune, aceasta
făcându-se printr-o vizită medicală riguroasă, un test psihologic, testarea cunoştinţelor militare generale şi de specialitate şi verificarea rezistenţei fizice prin probele sportive.
Toate acestea se fac de către o comisie formată din personal militar înalt calificat şi cu experienţă în teatrul de operaţii. Următorul pas este formarea subunităţilor pe structuri şi
consolidarea relaţiilor între personalul executant şi echipa
de conducere, aceasta făcându-se prin participarea la tra-
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geri de luptă, tabere de instrucţie. Un rol important este şi
recunoaşterea locului unde urmează să fie dislocat contingentul, acest lucru făcându-se de către o echipă formată din
militari cu funcţii de răspundere care urmează să participe
la misiune. În acest sens, şeful logisticii culege toate informaţiile necesare echipării personalului la condiţiile de climă, cât şi păstrării şi folosirii echipamentului, tehnicii şi
armamentului.
De asemenea, şeful operaţiilor împreună cu comandanţii de subunităţi fac recunoaşterea zonei de responsabilitate în vederea stabilirii misiunilor şi a pregătirii militarilor în tabere de instrucţie, cât mai aproape de specificul
geografic şi climatic. Deoarece Afganistanul este situat într-o zonă muntoasă, instruirea într-o tabără la munte este
imperios necesară şi se face prin cursul de alpinism, traiul
în condiţii de izolare într-o zonă montană, desfăşurarea activităţilor în cadrul unui F.O.B. (formaţiune militară dislocată înaintea forţelor principale), deplasarea prin marş pe
diferite distanţe şi zone de relief, îmbarcat cât şi debarcat,
trecerea prin teren contaminat, trageri de luptă cu toate categoriile de armament atât ziua cât şi noaptea, în diferite
condiţii climatice (ploaie, vânt, caniculă); îmbarcarea, debarcarea şi coborârea în rapel a militarilor şi deplasarea cu
elicopterul şi avionul (Hercules C-130 ). Pregătirea personalului în tabere este activitatea cea mai importantă care
precede dislocarea în teatrul de operaţii, aceasta din urmă
făcându-se în condiţii din cele mai grele, cu un consum
mare de energie fizică şi psihică, ce are ca finalitate adaptarea militarilor la specificul zonei din teatrul de operaţii.
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Domeniul dreptului
internaţional privat
şi marile sisteme juridice
(2)
MARIANA ANCUŢ

(urmare din nr. 3/ iunie 2008)

Dreptul rusesc
În istoria juridică rusă, care porneşte de la înfiinţarea
primelor principate independente în anul 980 - anul convertirii Rusiei la catolicism, şi până în 1917 - anul Revoluţiei
bolşevice, se pot distinge cinci etape de cristalizare a dreptului. Evident că datele stabilite pentru analiză sunt pur
convenţionale. Ideea de pornire este faptul că dreptul rus
are origine comună cu dreptul Occidentului european, şi
anume: dreptul romano-bizantin. Cu toate acestea, din cauza invaziei mongole, doar o dată cu marile reforme ale secolului al XVIII-lea, dreptul rus primeşte impulsuri juridice
occidentale.
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Perioadele dreptului rus sunt:
1. Perioada principatelor independente (980 – 1237)
– în care importantă este apariţia unei culegeri de practici
juridice numită „Russkaia Pravda“ şi în care practicile juridice sunt cu carater privat. Culegerea arată influenţa bizantină şi germanică, mai exact partea canonică.
2. Perioada dominaţiei mongole (1237-1480) – în care noile redactări ale „Russkaia Pravda“ nu suferă modificări dar, pentru protejarea identităţii slave faţă de invadatori, se produce o rigidizare a regulilor juridice. Un rol
esenţial îl are Biserica, care devine singura instituţie în care
se regăsea identitatea naţională şi culturală a Rusiei sub dominaţie străină.
3. Perioada începuturilor statului moscovit (14801689) – care înseamnă combinarea a două momente istorice de o importanţă deosebită, şi anume: eliberarea Rusiei
de sub dominaţia mongolă şi căderea Bizanţului. Tranziţia
a însemnat redactarea a numeroase texte juridice, ţarul Ivan
al III-lea fiind un promotor al unei reforme legislative (numita culegere „Sudebnik“). Acesta va fi urmat de Ivan al IV-lea
care va completa şi va da o nouă reglementare a dreptului
canonic (textul Stoglav). Ţarul Alexandru Mihailovici dispune consolidarea dreptului rus printr-un text legislativ (în
1649) care cuprinde 967 de articole. Noul text va rupe legătura dintre principi şi adunările elective şi va duce la ruperea legăturilor dintre putere şi popor.
4. Perioada imperiului autocratic (1689-1906) – marcată de încercările lui Petru cel Mare şi ale Ecaterinei a II-a
de a moderniza şi ordona izvoarele dreptului rus. Abia în
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1833, contele Mihail Speranski va publica o culegere completă a legilor din Imperiul rus, un text incomplet în fapt,
care cuprindea peste 30.000 de legi. Culegerea va fi urmată
de un Corp al legilor Imperiului rus, intrat în vigoare în
1835.
5. Perioada monarhiei constituţionale (1906-1917) –
în care dreptul pozitiv rus va fi un cumul de norme scrise şi
de practici juridice confuze.
Începând cu 1917, dreptul rus va suferi o serie de
transformări şi va cuprinde o serie de inovaţii. Putem spune
că cenzura internă a politicii ruse se reflectă şi în evoluţia
juridică. Astfel, noul drept va fi dimensionat în funcţie de
trei repere: ideologia marxistă, tradiţia juridică rusă şi situaţia socio-economică a ţării în acea perioadă. Puterea sovietică interzice orice trimitere la izvoarele juridice premergătoare, considerându-le perimate sau opuse noii revoluţii, judecătorul fiind pus în faţa unui vid legislativ legat
de practica judiciară. Noua abordare a creat un gol legislativ, care abia în 1991 va fi reglementat. Situaţia juridică
creată de noul stat a fost unică: legislaţia comunistă reglementa probleme politice majore, Codul Muncii anula dreptul de autor, Codul Familiei anula amestecul Bisericii în raporturile familiale, dispăreau noţiuni ca moştenirea, comerţul privat, proprietatea privată. Anul 1922 este anul restructurării economice şi, mai ales, anul începerii recunoaşterii
oficiale a noului stat, al modificării sistemului juridic. Se
revine la modelele juridice europene şi se iau în calcul reformele din perioada monarhistă. Practic, anii 1922 şi 1923
vor însemna adoptarea Codului Penal şi a Codului de Pro-

92

www.rft.forter.ro

Domeniul dreptului internaþional privat ºi marile sisteme juridice

cedură Penală pentru republica rusă, precum şi adoptarea
Constituţiei pentru Uniunea Republicilor Sovietice (Ucraina, Bielorusia, Transcaucazia). În paralel, în republicile
unde funcţionau tribunalele islamice, justiţia este dată complet tribunalelor statale. Anul 1939 va aduce o nouă Constituţie, adică o întoarcere la structurile juridice tradiţionaliste, renaşterea formală a dreptului fiind clar subminată de
voinţa atotputernică a statului şi de politică. Moartea lui
Stalin şi noua politică abordată de Hruşciov vor aduce şi ele
schimbări în jurisprudenţă, multe din statele satelit ale URSS
dezvoltând puternic o independenţă juridică şi instituţională. Din păcate, dezvoltarea prea rapidă a puterii militare şi
cerinţele economice ale URSS au fost în contratimp cu inovaţiile juridice. Se poate observa cum există o interacţiune
din ce în ce mai puternică între Constituţia iniţială a republicii ruse şi statele satelit, fiecare din ele aducând cu timpul inovaţii în sistemul considerat punct de reper. Mai mult,
dacă dreptul familiei a fost transmis Europei Orientale, fiind
ulterior abandonat în favoarea celui de tip occidental (dreptul familiei rus va constitui însă un pas înainte pentru statele care aplicau dreptul islamic), dreptul sovietic economic
va porni întotdeauna de la cel al statelor capitaliste, evident
machiate într-o formă cât mai comunistă. Momentul Perestroikăi va aduce în final încetarea existenţei juridice a
URSS şi, implicit, reîntoarcerea la dreptul naţional pentru
noile state apărute pe harta lumii.
Anul 1989 va pune problema nu numai a modificării
codurilor existente, dar şi introducerea altora noi. De exemplu, dreptul privat, adaptat comunismului, va trebui adaptat
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noilor cerinţe. Apariţia proprietăţii însemna adoptarea noilor legi pentru dreptul garanţiilor, pentru Codul Civil, pentru
ecologie etc. Dar Rusia nu putea apela la instituţiile interne
şi nici la cele externe. Prin urmare, noul fundament juridic
va fi furnizat de cei care puteau pune capăt sau măcar ameliora prăbuşirea economică: instituţiile supranaţionale. Acestea, pe lângă reforma financiară, au adus şi o reformă juridică deoarece WRO, FMI şi BERS în admiterea unui stat
ca membru cer o anchetă strictă asupra ordinii juridice a
statului respectiv pentru a fi sigur că acesta este capabil
structural să respecte cerinţele economiei de piaţă. Modelul
de la care pornesc instituţiile este, evident, common law.
Statele Europei Centrale şi de Est, datorită dezvoltării
istorice, au o bază juridică provenind de la receptarea integrală a sistemului francez şi german. Dacă adăugăm la
aceasta faptul că dreptul sovietic se dorise a fi impus forţat,
este logic să deducem că statele europene central-estice se
prezentau ca un mozaic de sisteme juridice ai căror jurişti
erau experţi în primirea şi armonizarea modelelor juridice
diferite. Totuşi, putem evidenţia câteva trăsături comune:
 nu s-a realizat abrogarea dreptului anterior, stabilindu-se o invalidare a dreptului antebelic, „însoţită însă de o
explicită autorizare de a trimite la aceasta, sau validarea tuturor izvoarelor antebelice care nu fuseseră în mod explicit
abrogate“;
 promulgarea noilor constituţii de tip democratic
aveau ca model modelul propus de Consiliul Europei;
 pe un sistem juridic tradiţional se adaptau instituţii
specifice common law;
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noile modele legislative sunt realizate astfel încât să
fie compatibile cu modelul comunitar;
 explozia legislativă după adoptarea noilor constituţii.
Ar fi însă nedrept să ignorăm influenţa dreptului sovietic în afara graniţelor ruseşti.
Dreptul rus de origine continental-europeană se extinde în special în ţările asiatice, unde îl putem lega de modernizarea de tip laic. Exemplu ar fi pentru aceasta Turcia,
unde Ataturk îl foloseşte pentru schimbarea structurilor
juridice otomane, ţinând cont de puternicul mesaj naţionalist conţinut şi mai ales de măsurile privind naţionalizarea
forţată.
Corect ar fi să spunem că modelul rus a folosit în special la ţările în curs de dezvoltare (China), unde avea loc o
radicalizare a relaţiilor socio-umane şi patrimoniale. Prăbuşirea sistemului rus nu a însemnat prăbuşirea tuturor celor
care abordaseră acest model (Afganistan, Coreea de Sud,
Vietnam, Algeria, Siria, Yemen etc.). Multe ţări au folosit
acest sistem adoptându-l şi ulterior modernizându-l, astfel
încât ele sunt considerate şi astăzi ca „ţări comuniste cu sistem capitalist“ (cazul Chinei).
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Terorismul informatic –
modalitate de înfăptuire
a terorismului
LORENA MAZILU

Ca

realitate evidentă a zilelor noastre, Terorismul informatic se dezvoltǎ treptat şi într-un
ritm îngrijorător, o dată cu apariţia şi proliferarea adepţilor Internetului. Această „reţea a reţelelor” informaţionale ce reuneşte câteva mii de reţele de ranguri
diferite, provenind din zeci de ţări ale lumii, este o reţea
virtuală care, prin serviciile oferite, a adus şi aduce multiple avantaje cercetării ştiinţifice, învăţământului, administraţiei, afacerilor, comunicării inter-umane etc. Dar Internetul reprezintă, în acelaşi timp, un mediu extrem de favorabil pentru comiterea unor fapte indezirabile social, fapte
care se pot întinde de la hărţuirea sexuală sau diseminarea
imaginilor pornografice, până la acte teroriste cu un dezno-
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dământ greu de imaginat. Oferind „cel puţin trei avantaje
de marcă pentru escroci: abolirea distanţelor, costuri minime şi o faţadă şi mai anonimă”1, această megareţea planetară oferă posibilitatea grupărilor teroriste sǎ se reorganizeze la nivel mondial şi sǎ creeze astfel un cartel virtual
care sǎ controleze şi sǎ manipuleze politic, economic şi
social masa comunităţilor defavorizate. Contracararea acţiunilor acestora – în fapt, războiul împotriva terorismului
informatic, ocupă în zilele noastre un loc important în preocupările tuturor consiliilor de securitate naţionalǎ.
Pornind de la aceste considerente, NATO va încerca
să elaboreze un plan de acţiune împotriva spionajului şi
terorismului cibernetic, considerând că „apărarea împotriva
ameninţărilor electronice este acum citată la cel mai înalt
nivel, la acelaşi nivel cu cel al atacurilor cu rachete şi securitate energetică”2 .
Declaraţia de sfârşit a reuniunii NATO de la Bucureşti demonstrează pe deplin locul primordial pe care-l ocupă apărarea informatică la nivelul Alianţei: „NATO rămâne
angajat în eforturile de întărire a apărării sistemelor informatice <cheie> ale Alianţei împotriva atacurilor cibernetice. Recent am adoptat o politică NATO în domeniul apărării împotriva atacurilor cibernetice şi dezvoltăm structurile
şi autorităţile necesare implementării acesteia. Politica
noastră în domeniul apărării împotriva atacurilor cibernetice evidenţiază necesitatea pentru NATO şi naţiunile membre de a proteja sistemele informatice <cheie>, în acord cu
responsabilităţile lor specifice; schimbul de experienţă şi

august, 2008

97

Teatre de operaþii

asigurarea unei capabilităţi de sprijin pentru naţiunile aliate, la cerere, de respingere a unui atac cibernetic”.
În virtutea celor asumate la reuniune privind înfiinţarea „structurilor şi autorităţilor” ce vor îndeplini noua abordare coordonată de contracarare a atacurilor cibernetice, o
altă preocupare majoră atrage atenţia factorilor de decizie:
se va reuşi oare ca prin măsurile luate să se prevină şi contracareze situaţii ca cea din 11 septembrie 2001 sau, mai
nou, ca cea din vara anului 2007 din Estonia, când teroriştii
informatici au paralizat infrastructura strategică, inclusiv
reţelele informatice bancare? Care sunt în viziunea NATO
sistemele informatice „cheie”? Specialiştii militari în domeniu consideră ca posibile incidente de securitate informatice: accesul neautorizat la un sistem-hacking, atacurile
împotriva infrastructurii IT, atacurile împotriva serverelor
de web/mail, confirmarea descoperirii unor sniffere de reţea neautorizate, a accesului neautorizat la sistem prin troieni, backdoors, depistarea unor breşe majore de securitate
sau stocarea unor informaţii clasificate secrete de stat în
S.I.C. conectate în reţelele publice etc. În momentul declanşării unor astfel de atacuri împotriva unui sistem informatic aparţinând armatei se declanşează un plan de măsuri
pentru stoparea atacului, salvarea datelor din sistemul atacat şi identificarea locaţiei de unde a fost lansat atacul.
După declaraţiile unui înalt oficial NATO, competenţele structurilor şi autorităţilor se vor exercita exclusiv conform articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord „pentru viitorul previzibil”, concluzia fiind că membrii „se vor
consulta împreună” în cazul atacurilor cibernetice, nicide-
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cum nu vor fi obligaţi să se „ajute” între ei potrivit prevederilor articolului 5 din Tratat. Orice s-a spus însă la Summit-ul
NATO de la Bucureşti privind subiectul în cauză, un lucru
este cert – politicile privind securitatea reţelelor informatice reprezintă şi rămân punctul forte privind prevenirea atacurilor informatice, a criminalităţii informatice, iar abordarea şi dezvoltarea acestora, un factor de stabilitate pentru
orice stat sau alianţă.
Spaţiul virtual, ca loc de desfăşurare a terorismului
informatic, a fost definit ca „reprezentarea simbolică a informaţiei – adevărată şi virtuală în aceeaşi măsură, binară
şi metaforică – acel loc în care calculatorul programează
funcţiile şi efectuează operările de date”3.
Terorismul este un termen mult folosit, primind de-a
lungul timpului o mulţime de definiţii. O definiţie interesantă este cea a Departamentului de Stat al SUA, potrivit
căreia terorismul reprezintă „violenţa premeditată, motivată politic şi îndreptată împotriva obiectivelor civile de către
grupuri subnaţionale sau agenţi clandestini”.
Aceasta a constituit, în viziunea FBI, punctul de plecare pentru crearea conceptului de cyberterorism şi definirii acestuia ca fiind „atacul premeditat, motivat politic, împotriva informaţiilor, sistemelor de calculatoare, programelor şi operărilor de date, ce conduce la violenţe împotriva obiectivelor civile şi necombatanţilor, atac exercitat de
grupări subnaţionale sau agenţi clandestini”.
O abordare aproape completă a Cyberterorismului
sau terorismului informatic nu este însă posibilă fără un
studiu atent al problemelor legate de originile terorii pre-
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cum: definiţia terorismului în general, motivaţiile terorismului, teroriştii şi spaţiul virtual, definiţii ale terorismului
informatic, „câmpurile cyberteroriştilor”, atacurile realizate prin intermediul spaţiului virtual, motivaţiile cyberteroriştilor, actorii, ţintele (computere, servere, reţele), înţelegerea (prevenirea) atacurilor şi combaterea acestora.
Cyber-atacurile, aspectul cel mai mediatizat şi cel
mai studiat de către specialiştii IT, pot fi atât de natură „infracţională”, cât şi de natură „domestică”. În timp ce latura domestică este definită de accesarea neautorizată a siteurilor, infestarea reţelelor de calculatoare cu diverşi viruşi
informatici, distrugerea bazelor de date a unor computere
personale sau publice etc., latura criminală poate fi caracterizată atât de un atac terorist convenţional (Internetul
furnizează know-how-ul de care este nevoie pentru a obţine
informaţii de ultimă oră cu privire la confecţionarea bombelor, instrucţiuni privind manipularea substanţelor explozive şi bineînţeles „reţetele” necesare), cât şi de atacurile
informatice premeditate ale entităţilor teroriste la adresa
infrastructurilor critice ale unui stat.
Terorismul informatic a devenit extrem de vizibil din
momentul 11 septembrie 2001, care poate constitui pentru
oricine este interesat punctul de plecare în înţelegerea rolului spaţiului virtual în înfăptuirea unor astfel de atacuri. La
11 septembrie 2001 au avut loc cele mai mari atacuri teroriste coordonate împotriva SUA. Nouăsprezece membrii
Al-Qaeda, un grup islamist militant, au deturnat patru avioane comerciale, două dintre ele au fost orientate şi izbite
în cele două turnuri ale World Trade Center din Manhattan,
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New York, provocând prăbuşirea acestora. Al treilea avion
a lovit sediul Pentagonului, clădirea Ministerului Apărării,
din Arlington County, Virginia, lângă capitala Statelor Unite,
Washington D.C., iar al patrulea avion deturnat s-a prăbuşit
lângă Shankswille, Pennsylvania, după ce pasagerii s-au
luptat cu teroriştii. Revendicarea acestor atentate a fost făcută public prin intermediul Internetului. Membrii celulelor
teroriste care au fost implicaţi în atentat au ţinut legătura
prin intermediul Internetului. Ulterior, o parte din războiul
declanşat ca urmare a acestui eveniment s-a desfăşurat în
spaţiul cibernetic. Acest exemplu depăşeşte prin amploare
limitele infracţionalităţii informatice prevăzute în legislaţia
multor state. Cazul pus în discuţie este de maximă importanţă pentru că, după incidentul de la 11 septembrie 2001
din Statele Unite, s-a demonstrat că există şi posibilitatea
unui atac terorist mondial care se poate declanşa prin Internet. Este tot mai evident că, în zilele noastre, grupările teroriste utilizează tot mai mult Internetul pentru a-şi atinge
scopurile subversive. În condiţiile în care organizaţiile teroriste, cu ajutorul unor buni specialişti, beneficiază de securizarea comunicaţiilor prin utilizarea tehnicilor de criptografiere (criptografia reprezintă arta şi ştiinţa securităţii
mesajelor – Bruce Schneier), înlăturând riscurile divulgării
secretelor, acestea pot coopera pe Internet cu alte grupări,
sau pot transmite subordonaţilor ordine, planuri de acţiune,
instrucţiuni, hărţi, coduri, fotografii ale victimelor etc. O
astfel de tehnică a utilizat, de exemplu, Ramzi Ahmed
Zousef, creierul acţiunii teroriste de la World Trade Center,
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în organizarea acţiunii, de altfel eşuate, care viza distrugerea unui număr de 11 avioane în Orientul Îndepărtat. Atacurile din 11 septembrie au condus la discuţii aprinse referitoare la problemele de securitate internă ale SUA şi crearea unei noi agenţii federale, Departamentul Siguranţei
Naţionale. Actul „Patriot” din 2001 a fost aprobat imediat
după atacuri, acordând agenţiilor de securitate puteri nelimitate de percheziţionare şi supraveghere asupra cetăţenilor americani. A fost astfel înfiinţată Information Awareness Office (IAO), structură ce a iniţiat programul denumit
Terrorist Information Awareness (TIA) în mai 2003, având
ca scop dezvoltarea tehnologiei care să permită strângerea
de informaţii despre fiecare cetăţean al Statelor Unite şi, de
asemenea, să alcătuiască tipare de comportament, pe baza
cărora să fie posibilă identificarea acţiunilor teroriste. Informaţiile adunate de către IAO includ toate activităţile de
pe Internet, cumpărăturile efectuate cu cardurile de credit,
cumpărarea biletelor de avion, închirierile de maşini, diverse alte cheltuieli etc. S-au adus numeroase critici structurii
IAO privind activitatea acesteia cum că s-ar încălca drepturile şi libertăţile civile şi dreptul la confidenţialitate,
această structură fiind considerată ca predispusă abuzului
de putere. Totuşi, trebuie remarcat că, în ciuda acestor critici privind „încălcarea ” intimităţii oamenilor, o bună parte
din populaţia Statelor Unite a fost de acord ca agenţiile guvernamentale să le controleze corespondenţa, să filmeze
sau să intercepteze convorbirile telefonice. După 11 septembrie 2001 s-a impus astfel o regândire a raportului din-
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tre libertăţile civile şi securitatea naţională. Reinventarea
acestui raport conduce fără doar şi poate la clarificarea următoarelor aspecte:
• sunt puncte sensibile în orice democraţie şi trebuie
respectate;
• cum se pot asigura amândouă?
Fără a avea pretenţia că răspunsurile pe care le propunem sunt universal valabile, încercăm un punct de vedere
care să lămurească oarecum problematica legată de acest
aspect, şi anume:
• dacă accentul se pune pe libertăţile civile, atunci se
pot pierde din vedere atât securitatea naţională, cât şi libertăţile civile.
• dacă accentul se pune doar pe securitatea naţională,
atunci ce mai încercăm să apărăm?
Ameninţările venite din spaţiul cibernetic sunt în
continuă creştere, reprezentând un pericol aflat la marginea
dintre posibil şi realizabil. Pentru a limita efectele provocate de acest fenomen se dezvoltă tot mai multe proiecte,
fie de stat, fie private privind prevenirea şi combaterea
ameninţărilor venite din spaţiul virtual. Mijloacele de prevenire şi combatere a terorismului informatic reprezintă un
mijloc de analiză pentru toţi factorii responsabili care trebuie să conştientizeze pericolul atacurilor cybernetice. Prevenirea atacurilor cybernetice presupune previziune, anticipaţie şi preîntâmpinarea desfăşurării fenomenelor, evenimentelor şi acţiunilor entităţilor teroriste realizate în spaţiul
virtual pe baza analizei situaţiei precedente (şi pot afirma
că în ultimii ani avem destule astfel de exemple de atacuri

august, 2008

103

Teatre de operaþii

care merită a fi analizate de specialişti). Important este să
fie descoperite şi sesizate la timp premisele şi împrejurările
care ar putea permite sau favoriza acţiunile elementelor
extremist-teroriste în spaţiul virtual. Combaterea ar putea fi
totalitatea acţiunilor întreprinse de către guverne pentru a
contracara pericolul atacurilor cybernetice cuprinzând măsurile speciale iniţiate de structurile abilitate pentru reducerea probabilităţii unor astfel de ameninţări (atacuri) ale elementelor extremist-teroriste prin intermediul spaţiului virtual. Prevenirea şi combaterea atacurilor în spaţiul virtual
se poate face doar într-un cadru legal bine definit. Să ne
amintim controversata Ordonanţă nr.131 din decembrie
2006 privind modificarea Legii nr.508/2004 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public a DIICOT. În articolul 15 modificat al Ordonanţei
nr.131 din decembrie 2006 se specifica faptul că DIICOT
este autorizată să deţină şi să folosească mijloace adecvate
pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare la infracţiunile date în
competenţa sa, în condiţiile legii. Articolul 16 din Ordonanţa nr.131 din decembrie 2006 prevedea la art. a) şi la art. c),
punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora, precum şi accesul la sistemele informatice. În acest sens, procurorii DIICOT puteau dispune
să li se comunice, în original sau în copie, orice date, informaţii, înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile şi alte asemenea, persoanele care deţineau datele respective ori de la care proveneau fiind obligate să se conformeze. Măsurile prevăzute puteau fi dispuse de procurorii
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DIICOT pe o durată de cel mult 30 de zile şi puteau fi prelungite pentru motive temeinice de către procuror prin ordonanţă motivată. Un sens care ar putea fi dat acestor controversate articole ar fi că procurorul ar fi putut avea acces
oricând şi oricum la sistemele informatice fără mandat, în
limita în care anchetatorul folosea o listă a comunicaţiilor
electronice, şi nu conţinutul acestora. Bineînţeles că acest
aspect a fost destul de sensibil şi multe instituţii publice şi
organizaţii neguvernamentale, la timpul respectiv, au semnalat că prin aceste metode de supraveghere s-ar încălca
unele drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Implicarea şi propunerea unor soluţii pentru prevenirea şi combaterea terorismului informatic ar ajuta autorităţile responsabile în regândirea legislaţiei, inclusiv pentru sancţionarea
judiciară a acestui mijloc de înfăptuire a terorismului. Am
putea să ne inspirăm din Cyberlaw-ul SUA, al Chinei, al
Hong Kong-ului etc., pe care să le adaptăm la sistemul nostru de drept, pur şi simplu prin autoreglementări în domeniu, neaşteptând (cum spun unii!) realizarea consecinţelor
juridice, respectiv realizarea pericolului social.
Ca toată lumea de altfel, şi organizaţiile teroriste utilizează Internetul, în primul rând, în calitatea sa de mijloc
de comunicare, prin site-urile pe care şi le-au creat pe World
Wide Web. Aceştia îşi propagă intens ideologiile pe care le-au
îmbrăţişat, utilizând Internetul ca vector principal al legitimărilor ideologice.
Graţie tehnologiei Internetului, grupările radicale islamice îşi pot crea în prezent o adevărată comunitate virtuală pentru a-şi atinge scopul – globalizarea Jihadului (Războ-
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iul Sfânt). Potrivit unui specialist în urmărirea mesajelor islamiste pe Internet, Dominique Thomas, aceste mesaje sunt
întotdeauna dificil de autentificat, însă experţii dispun de o
grilă de lectură, studiind în principal canalul de transmitere
şi frazeologia conţinutului, retorica religioasă şi referirile la
ideologie.
The Rand Corporation, o prestigioasă instituţie americană non-profit, specializată în implementarea politicilor
şi luarea deciziilor prin cercetare şi analiză, a realizat în
1999 un raport referitor la cyberterorism, iar în documentul
respectiv se susţinea că Al-Qaeda „foloseşte pe scară largă
tehnologia informaţiei”, Al-Qaeda punând la punct o reţea
de comunicaţii prin intermediul Internetului pentru trimiterea de buletine informative electronice şi e-mail-uri. De
asemenea, în anul 1996, cartierul general al binecunoscutului terorist saudit Ussama Ben Laden, liderul grupului
amintit mai sus, a fost echipat cu tehnologie de comunicaţii
şi IT de ultimă generaţie la vremea aceea, ce permitea accesul la Web, poştă electronică şi alerte electronice tip Bulletin Boards. Alţi doi cercetători în problemele Islamului şi
experţi în lupta împotriva terorismului, Michael Pohly şi
Khalid Duran, după catastrofa din septembrie 2001 din SUA,
au afirmat că greşeala autorităţilor americane a constat în
stabilirea defectuoasă a priorităţilor: „În loc să se ocupe de
prevenirea şi explicarea atacurilor teroriste, autorităţile s-au
concentrat asupra managementului efectelor catastrofei:
limitarea daunelor, în locul prevenirii. Mentalitatea impregnată de Războiul Rece aşteaptă încă atacuri militare în
locuri vulnerabile din punct de vedere strategic, cu ajuto-
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rul armelor de distrugere în masă. S-au făcut scenarii privind atacuri cu rachete, bombe atomice, arme chimice şi
biologice, însă responsabilii cu securitatea nu s-au gândit
că un cuţit de buzunar poate deveni o armă eficientă. Avertismentele unor experţi în terorism, care anunţau atacuri
cu arme mai puţin violente decât cele chimice sau nucleare,
nu au fost luate în consideraţie”. Concluzia care se desprinde naşte, de fapt, o întrebare: dacă teroriştii Al-Qaeda
au folosit pe post de bombe două avioane de pasageri, ce
arme inofensive ar mai putea folosi pentru amplificarea
terorii? Un computer personal, un mouse?*.
Internetul nu este doar câmpul de lucru al mediatizatei Al-Qaeda, ci şi al majorităţii grupărilor fundamentaliste
islamice. Spre exemplu, grupările Hamas şi Hezbollah au
folosit, cel puţin până în prezent, Internet-ul ca modalitate
de propagandă. Hezbollah are creat un site propriu pe Internet prin care îşi promovează ideile. În anul 1998, oraganizaţia Hezbollah a operat pe trei site-uri Web: unul pentru
presa centrală (www.hizbollah.org), unul pentru descrierea
propriilor acţiuni armate împotriva ţintelor israeliene
(www.moqawama.org) şi un al treilea pentru ştiri şi informaţii (www.almanar.com.lb). Hamas foloseşte Internetul în
scop de propagandă, pentru recrutarea de adepţi şi pentru
comunicare prin intermediul e-mail-urilor.
De asemenea, o altă grupare care activează în spaţiul
cibernetic este Grupul Islamic Armat (GIA), grupare extremistă islamică ce acţionează în Algeria şi Franţa. GIA este
citată printre utilizatorii activi care folosesc Internetul ca
modalitate de producere sau de mijlocire a atentatelor.
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Bineînţeles că exemple de grupări teroriste care îşi
fac tot mai simţită prezenţa online sunt multe, dar acestea
nu fac obiectul acestui articol. Caracteristica tuturor acestor
grupări este însă consecvenţa şi tenacitatea cu care utilizează facilităţile oferite de Internet pentru amplificarea actelor
teroriste.
Studiile realizate până în prezent au scos în relief o
serie de caracteristici ale cyberterorismului4 care, cu siguranţă, pot suporta completări:
• Motivaţiile care se ascund în spatele terorismului
informatic sunt aceleaşi ca în cazul oricăror acte teroriste,
acesta fiind considerat „o altă unealtă”.
• Actele individuale de terorism sau cele executate de
organizaţiile teroriste - fără implicarea efectivă a autorilor
în mijlocul evenimentelor create. Se poate ca autorii acestor acte să nu fie implicaţi sau recrutaţi în cadrul organizaţiilor teroriste, ci să facă acest lucru din motive pecuniare.
• Atacurile pe cale virtuală sunt destul de greu de prevăzut şi anticipat. Contracararea pericolului atacurilor
cybernetice ar putea cuprinde măsurile speciale iniţiate de
structurile abilitate pentru reducerea probabilităţii unor astfel de ameninţări împotriva sistemelor informatice ale infrastructurilor critice ale statului.
• Costurile acestor atacuri cibernetice sunt mult mai
reduse, computerul fiind la îndemâna oricui. Internetul cunoaşte o întindere nebănuită în întreaga lume, fiind o reţea
publică.
• Identificarea hackerilor care operează în scopuri extremist-teroriste deja pe zi ce trece devine tot mai posibilă
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(host-urile pot fi identificate aproape în cele mai multe cazuri, urmând ca printr-o procedură adecvată a instituţiilor
abilitate să se realizeze şi identificarea persoanei fizice care
a înfăptuit atacul cibernetic respectiv). Această parte a studiului comportă regândirea legislaţiei din domeniul informatic (care în mare parte este depăşită de tehnologia IT şi
semnale sunt destule!).
• Activităţile de cercetare desfăşurate în scopul prevenirii unor astfel de atacuri cybernetice necesită un mare
efort financiar şi angrenarea mai multor specialişti în astfel
de cazuri.
Cele prezentate conduc la elaborarea unui punct de
vedere referitor la o posibilă definiţie a terorismului informatic, ca modalitate de înfăptuire a terorismului. Acesta ar
putea fi definit ca „atacuri informatice premeditate a entităţilor extremist-teroriste, motivate politic, care prezintă
pericol public, realizate prin: accesul ilegal şi perturbarea
funcţionării unui sistem informatic, interceptarea ilegală a
unei transmisii de date informatice, alterarea integrităţii
acestor date informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive
sau programe informatice, ce afectează securitatea naţională şi vizează informaţiile, datele informatice, programele
de calculator, sistemele informatice, şi conduc la violenţe
împotriva instituţiilor publice, necombatanţilor sau oricărui alt segment aparţinând acestora”.
Cu siguranţă că această definiţie dată terorismului
informatic nu va fi unanim recunoscută, subiectul fiind
unul complex şi sub o permanentă monitorizare, dar reprezintă un pas în exprimarea acestei noi modalităţi de mani-
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festare a terorismului. După cum se observă, am ocolit exprimarea „conceptul de terorism informatic”. Conceptul,
în general, reprezintă o idee care se presupune că reflectă
realitatea. Ideea de „concept” în abordarea terorismului informatic mi se pare a fi depăşită. Această abordare şi menţinere la nivelul de concept a terorismului informatic, pe zi
ce trece nu face decât să întărească tot mai mult încrederea
şi siguranţa atacatorilor informatici. Aceştia cunosc foarte
bine vulnerabilităţile sistemelor informatice şi se ştiu protejaţi din punct de vedere al legislaţiei celor mai multe ţări,
beneficiind de tehnologia informaţiei care se află în continuă dezvoltare.
Toate acestea fac tot mai actuală reflecţia unui specialist român în domeniul criminalităţii informatice5, potrivit căruia, „în situaţia în care se va menţine abordarea tradiţională şi convenţională în previzionarea fenomenului şi
se va răspunde cu scepticism la întrebarea dacă va exista
terorism informatic, nimic nu ne va face mai vulnerabili în
faţa unor atacuri informatice concertate venite pe calea
www-ului. Acest tip de reacţie ar fi similar cu cel al surprinderii că România are mai multe structuri specializate în
lupta antiteroristă, deşi nu a fost pusă până în prezent în
faţa unor atentate sau ameninţări de proporţii”.
NOTE:
1. Serge Le Doran, Philippe Rosé, Cyber-Mafia, Editura Antet, Bucureşti, 1998, p.153.
2. Declaraţia responsabilului NATO pentru incidente
informatice, Suleyman Anil.
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3. B.Colin, The Future of Cyberterrorism. Procedings of the 11th Annual International Symposium on Criminal Justice Issues, University of Illinois, 1996.
4. M. Dobrinoiu, Infracţiuni în domeniul informatic,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006.
5. Ibidem.
* Potrivit unei ştiri transmise de agenţia News pe 1 august, agenţii federali americani pot să confişte laptopurile
călătorilor, precum şi alte dispozitive electronice, la graniţă, pentru o perioadă nespecificată. Conform politicilor
anunţate la începutul lunii august de Departamentul pentru
Securitate internă, agenţii pot acţiona astfel chiar dacă nu
există suspiciuni de comitere a unor acte ilegale. Agenţii
pot transmite conţinutul calculatoarelor spre alte agenţii şi
entităţi private, pentru decriptarea datelor sau din alte motive. Oficialii spun că aceste politici se pot aplica oricui intră în ţară, inclusiv cetăţenilor americani, şi sunt necesare
pentru prevenirea terorismului. Noile politici vizează harddiscuri, telefoane mobile, iPad-uri, pagere, beepere şi casete video şi audio, precum şi cărţi, broşuri şi alte materiale
scrise (n.red.).

august, 2008

111

O pregătire psihologică
pentru lupta manipulării,
cea mai sângeroasă armă
GABRIELA NICULA

C

onflictul militar este, în sine, un teren propice fenomenului manipulării. Câmpul de luptă, factorii
de risc şi situaţia-limită în care se află militarul
care trebuie să trăiască atât pacea cât şi războiul, fiind două
stări de normalitate, fac deja vulnerabilă starea psihică a
luptătorului. Dacă agresiunea psihologică mai urmăreşte şi
punctele sensibile, nevralgice ale adversarului, are o foarte
mare perspectivă să provoace panica, deruta şi confuzia
pentru un militar aflat pe un câmp de luptă. Evenimentele
şi conjuncturile tot mai diverse în care se desfăşoară războiul contemporan pun tot mai acut problema definirii agresiunii psihologice şi relevarea dimensiunii ei manipulative.

112

www.rft.forter.ro

O pregãtire psihologicã
pentru lupta manipulãrii, cea mai sângeroasã armã

Există numeroase definiţii ale războiului psihologic
ce corespund doctrinelor politico-militare ale unor mari puteri sau organizaţii; de exemplu, francezii au un concept de
acţiune în câmp psihologic unde vizează două niveluri de
organizare: primul se referă la o consolidare psihomorală
proprie, apelând la acţiuni de apărare sau protecţie psihologică. Al doilea nivel cuprinde acţiuni de demoralizare, intoxicare şi dezinformare a inamicului.
Doctrina noastră militară, conform „Definiţiei notă
pentru operaţii psihologice (PSYOPS)”, la care a aderat în
2003, se referă la acele acţiuni psihologice desfăşurate în
timp de pace, criză sau război, care sunt îndreptate asupra
unor audienţe inamice, prietene sau neutre, având scopul
influenţării atitudinii şi comportamentului acestora, pentru
a avea în vedere realizarea obiectivelor politice şi militare.
După părerea mea, aceasta este tot o formă subtilă de
manipulare, pentru a fi mai credibil. Această influenţare psihologică desfăşurată de agresor nu poate să aibă decât un
singur sens, unul negativ. Din cauza conotaţiei negative pe
care o are termenul de manipulare din perioada regimurilor
totalitare, agenţii de influenţare au făcut tot posibilul să
mascheze acest scop major al agresiunii. Manipularea este
un tip special de influenţare, care este desfăşurată de agentul agresor, urmărind în primul rând interesele, dar asta nu
înseamnă întotdeauna daune, prejudicii aduse victimei,
care este ţinta în condiţiile războiului contemporan.
O altă trăsătură a manipulării este caracterul indirect,
de la distanţă, între cel care manipulează şi cel manipulat,
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de obicei prin intermediul mass-media, ducând la o relaţie
socială nefirească, înstrăinată, anxioasă, frustrantă. Aici se
acţionează asupra inconştientului, unde forţa sugestiei este
foarte mare şi individul acţionează sub o presiune de care
nu este conştient. Prin formule şoc (sloganuri) se poate
fisura sau schimba sistemul de referinţă, provocând stări
emoţionale. Cât de departe poate ajunge manipularea ne-o
poate dovedi dublul proces de dezumanizare, atât al agresorilor, cât şi al victimelor. Legat de acest aspect nu trebuie
uitat faptul că presiunea grupului poate avea ca efect şi anihilarea gândirii proprii. Neglijarea acestui principiu a dus la
greşeli costisitoare, ca de exemplu distrugerea flotei americane la Pearl Harbour sau accelerarea ofensivei militare din
Vietnam pentru că, în procesul de decizie a primat spiritul
de echipă, în ciuda ezitărilor şi îndoielilor unor membri ai
comisiilor. Manipularea a persistat şi după ce conflictul s-a
stins.
De manipulare nu putem scăpa usor. Războiul psihologic este un război cu noi înşine, suntem manipulaţi, dar
de fapt, ne manipulăm singuri, nimeni nu ne obligă. Omul
este un microcosmos şi cine stăpâneşte legile acestui univers poate să stăpânească întreaga lume, deţine puterea, inclusiv cea militară. Nu cumva aceste interese sunt relative,
iar cel care luptă pentru a obţine supremaţia prin manipulare s-ar putea, la un moment dat, să lupte împotriva lui însuşi? Războaiele vin şi trec, victoriile se transformă în eşecuri şi invers, iar acei judecători ai istoriei sunt trecători şi
deci părtinitori. Numai manipularea rămâne veşnică, ca ar-
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mă a amăgirii şi a trezirii, ca armă care nu ucide, ci doar
otrăveşte; şi ceea ce este mai important, nu mori, ci, dimpotrivă, renaşti, după ce otrava a fost eliminată.
BIBLIOGRAFIE:
- xxx Războiul psihologic, în concepţia principalelor
state capitaliste, Editura Militară, Bucureşti, 1972.
- xxx Spirit militar modern, nr.11-12/2004.
- xxx Pregătirea psihică pentru luptă, Editura Militară, Bucureşti.
- Hentea Călin, Propaganda fără frontiere, Editura
Nemira, Bucureşti, 2002.
- Le Bon Gustave, Psihologia maselor, Editura Ştiinţifică.
- Sima Tudora, Fenomene psihosociale contemporane, Bucureşti, 2004.
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Diplomaţia preventivă/
preemptivă,
fals tratat de securitate
ISABELA ANCUŢ

E

voluţia actualului mediu de securitate, caracterizat de o stare conflictuală permanentă, de existenţa unor conflicte îngheţate şi active, de o acerbă luptă pentru stăpânirea şi controlul resurselor naturale
importante şi pentru consolidarea statutului de putere militară, a dus la desconsiderarea legislaţiei internaţionale privind intervenţia militară în rezolvarea crizelor sau conflictelor statale. Legitimarea recursului la forţă a devenit posibilă datorită reevaluării conceptuale a noţiunilor de diplomaţie preventivă şi diplomaţie preemtivă, noţiuni introduse
de marile puteri în strategiile naţionale de securitate.
Începutul secolului XXI a însemnat pentru omenire o
perioadă efervescentă a proceselor de rupere şi reconfigu-
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rare a forţelor strategice, o redefinire a actorilor internaţionali, statali sau non-statali, a formelor sociale şi politice.
Politica internaţională a cunoscut transformări majore datorate noului mediu de securitate, în care competiţia
pentru afirmarea şi consolidarea noilor centre de putere
ocupă un loc prioritar. Noile ameninţări la adresa securităţii
datorate unor fenomene precum globalizarea şi fragmentarea s-au suprapus cu cele generate de formele clasice de riscuri şi vulnerabilităţi. La focarele tradiţionale de tensiune
s-au adăugat altele, a căror apariţie a fost favorizată de dezvoltarea riscurilor neconvenţionale şi transfrontaliere precum terorismul, crima organizată sau proliferarea armelor
de distrugere în masă.
Impactul globalizării se poate vedea atât pe plan economic cât şi politic, militar, informaţional şi global, iar
multitudinea nivelurilor de manifestare a conferit şi conferă
încă dificultate în definirea acestui concept. Înclinarea, în
ultimul timp, a intereselor naţionale spre dimensiunile economice, financiare, tehnologice şi militare a dus la conturarea unui rezultat final al acestui proces, rezultat care poate fi exprimat de următorii trei vectori1:
• mondializarea economiei;
• punerea sub semnul îndoielii a statului;
• distrugerea generalizată a culturilor.
În ceea ce priveşte conceptul de securitate, acesta dobândeşte noi dimensiuni în contextul globalizării. Vorbim deja
de securitate economică, definită ca starea în care niciun pericol nu reduce bunăstarea economiei naţionale, de securitate
politică, determinată de stabilitatea organizaţională a siste-
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mului de guvernare şi de ideologia pe care se sprijină, de
securitate cooperativă, în care „obiectivul central al securităţii cooperative este acela de a preveni războiul şi posibilitatea de constituire a mijloacelor necesare pentru iniţierea şi desfăşurarea unei agresiuni”2 sau de securitate comună, care presupune asumarea „necesităţilor de securitate a
oponentului ca şi cum ar fi ale tale, nu din altruism, ci dintr-o
percepţie logică a interesului propriu de securitate”3.
Aceste concepte au dus la evidenţierea riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, care pot pune în pericol valorile şi interesele sale ca stat
membru al unei comunităţi. Ameninţările la adresa securităţii naţionale şi care sunt în legătură directă cu factorii de
risc se pot împărţi în4:
• ameninţări non-militare: politice, diplomatice, economice, financiare, sociale, informaţionale, tehnico-ştiinţifice, culturale, inter-etnice, religioase, demografice, ecologice, dezastre naturale;
• ameninţări militare: agresiuni interne, acţiuni separatiste, terorist-diversioniste, sabotaje, blocări ale obiectivelor civile şi militare, acţiuni de destabilizare a statului de
drept şi a democraţiei individuale, acţiuni agresive externe,
presiuni militare, blocade, acţiuni agresive combinate.
Având în vedere relaţia dintre ameninţare, factori de
risc şi vulnerabilităţi, putem spune că securitatea naţională
se poate asigura fie prin diminuarea vulnerabilităţilor, fie
prin prevenirea sau micşorarea ameninţărilor.
În acest context, puterea militară convenţională se
constituie ca un indice al puterii unui stat şi constituie un
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factor descurajant pentru o serie de agresiuni. În plus, conceptul de securitate militară se redefineşte şi, pe lângă asigurarea inviolabilităţii teritoriale, vorbim despre „protejarea individului împotriva violenţei militare, a traiului şi
condiţiilor de viaţă”5.
În prezent, asigurarea securităţii naţionale, fără a avea
bine definite sistemele militare la nivelul statelor, poate fi
considerată doar o ipoteză. Acest lucru se datorează gradului ridicat de instabilitate şi imprevizibilitate, noilor riscuri
şi ameninţări, mai ales asimetrice, care definesc relaţiile actuale dintre marile puteri şi creşterii libertăţii de acţiune a
factorilor regionali, nestatali sau statali.
Concluzia analiştilor militari şi politici în ceea ce priveşte securitatea globală ca rezultat al evoluţiei şi dezvoltării conceptului de securitate şi a relaţiilor militare este că,
în prezent, îl putem considera un concept utopic.
„Modificările arhitecturii globale de securitate deschid oportunităţi, pentru tot mai multe state, creează responsabilităţi şi generează provocări complexe faţă de care
trebuie adoptată o atitudine cât mai pragmatică, activă şi
previzibilă, în acord cu interesele lor majore şi prin asumarea principiilor democratice”6. Prin urmare, acum mai mult
ca niciodată, cooperarea internaţională în domeniul securităţii este vitală. Menţinerea şi consolidarea păcii, a securităţii internaţionale, înseamnă soluţionarea problemelor litigioase dintre state, prin mijloace paşnice, pe cale politică,
prin negocieri şi tratative. Înainte de a defini aceste concepte se cuvine a se menţiona că „numărul mare şi cvasipermanenţa conflictelor de joasă intensitate, începând cu perioa-
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da imediat următoare celui de al doilea război mondial şi
până în prezent, a dus la concluzia că starea de pace este o
excepţie, iar conflictul de joasă intensitate este o normalitate a stării în care fiinţează şi acţionează actorii politicomilitari pe scena internaţională contemporană”7.
În peste 3.000 de ani de istorie înregistrată, războiul
apare ca fiind o parte integrală a problemelor din domeniul
preocupărilor omului. Chiar dacă oamenii au recunoscut întotdeauna nebunia, pierderile şi barbaria acţiunilor de război, înainte de sfârşitul secolului XIX, din cauză că tehnologia armamentului a rămas aproape statică, s-au făcut puţine încercări de a controla răspândirea noilor capabilităţi.
Prezenţa trupelor pe teritoriul altor state s-a dovedit necesară, de multe ori pentru perioade de timp greu de estimat.
Este deci necesară, pe de o parte, valorificarea eforturilor
intervenţiei şi, pe de altă parte, după câştigarea războiului,
trebuie câştigată pacea. În acest proces este necesară nu
numai prezenţa militară, ci alături de aceasta şi prezenţa organismelor şi organizaţiilor internaţionale, ca şi a organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru ca militarii să poată lua
parte activă la prevenirea crizelor, să poată rezolva situaţiile post-criză şi să poată să câştige pacea, a apărut conceptul de diplomaţia apărării. Având în vedere abordarea tot
mai frecventă a aspectelor militare şi politico-militare în
negocierile diplomatice, diplomaţia apărării a căpătat un
loc aparte în ştiinţa diplomaţiei.
Alături de acest concept au fost introduse două noi
concepte, ambele ca rezultat al dezvoltării organizaţiilor internaţionale de securitate, precum ONU sau NATO: con-
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ceptul de diplomaţie preventivă, respectiv conceptul de diplomaţie preemtivă. Analiştii consideră că cea mai potrivită definiţie a diplomaţiei preventive a fost dată de Boutros
Ghali în 1995: „Diplomaţia preventivă este acţiunea de prevenire a apariţiei disputelor între părţi, de prevenire a escaladării disputelor existente şi transformării lor în conflicte (violenţe) şi limitarea acestora din urmă, atunci când
ele apar”8.
Făcând o scurtă evaluare a noţiunilor menţionate, putem spune că în literatura de specialitate, în special în cea
americană, se face referire la sintagmele cu valoare strategică precum: preemptive action sau preventive action. Dacă
în literatura străină, cele două adjective („preemtive”/„preventive”) nu sunt asimilate, în literatura de specialitate română acestea sunt considerate sinonime, semnificând scopul şi caracterul unui război, lovitură sau strategie de a preveni, a obstrucţiona, a împiedica sau opri o altă acţiune sau
producerea unor consecinţe ale acesteia9. Astfel, putem vorbi de inexistenţa unei echivalenţe a termenilor în limba română, în majoritatea cazurilor de o traducere greşită (termenul de “preventive” implică a acţiune reală asupra subiectului, nu o atenţionare a acestuia). Istoric, primele acţiuni preventive le-au constituit avertismentele (de exemplu,
cazul Serbiei în anii 1998, 1999 sau Irakului în anul 1990,
după invadarea Kuweitului), care urmăreau determinarea
inamicului de a renunţa la război, ulterior fiind demonstraţiile de forţă (de exemplu, criza rachetelor din Cuba).
Acestea din urmă au fost înscrise şi în cadrul Cartei ONU.
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Atentatele din septembrie 2001 au generat apariţia
unor probleme privind interpretarea articolului 51 al Cartei
ONU. Acest articol stipulează că „statele pot executa atacuri anticipate preemptive şi chiar războaie preventive, fără să se fi produs un act de agresiune şi fără ca reacţia prezumptivei victime să mai fie condiţionată de proporţionalitatea cu atacul, deoarece acesta din urmă nici nu s-a produs”10. Articolul 1 al Cartei stipulează, de asemenea, că
scopul acestei organizaţii este „să menţină pacea şi securitatea internaţională”11 prin măsuri pentru prevenirea şi eradicarea ameninţărilor la adresa păcii şi pentru suprimarea
actelor de agresiune sau a altor încălcări ale păcii. În perioada Războiului Rece, în baza dreptului internaţional, au
fost permise doar acţiunile militare întreprinse în scop de
auto-apărare şi acţiunile preventive precedate, de regulă, de
parcurgerea anumitor etape preliminare.
Diplomaţia preventivă se poate face prin prevenire şi
negociere. Două tipuri de conflict constituie obiectul prevenirii: conflictul dintre părţi, denumit şi conflictul de distribuire sau coordonare, unde incompatibilitatea poziţiilor
sau a cererilor face părţile implicate să caute mijloace de a
predomina unul asupra altuia, şi conflictul împotriva naturii, unde părţile se confruntă cu o ameninţare externă comună. Procesul de negociere se poate realiza direct între
părţi sau prin mediere. Medierea presupune existenţa unui
mediator, un comunicator care poartă mesaje, acţionând ca
un adevărat catalizator, fără să furnizeze vreo opinie personală pe lângă mesajele transportate. Ca proces, negocierea are trei elemente definitorii: recompensele, atitudinile
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şi tacticile. Controlul armamentelor este un tip de diplomaţie preventivă. Henry Kissinger nota că „din punct de vedere istoric, expansiunea armelor a constituit mult mai des o
reflectare a conflictelor politice şi a neîncrederii, decât o
cauză a acestora. Cu toate acestea, am fost de acord că pregătirea de luptă a armelor strategice şi potenţialul distructiv
al acestora au însemnat pentru contemporaneitate o perioadă de schimbări revoluţionare”12. Se pornea de la ideea că
armele pot deveni sursa neînţelegerilor, adică aşa-zisă dilemă de securitate: „O naţiune preocupată de întărirea forţei
sale militare doar în scop defensiv poate atrage, în mod
neintenţionat, o întărire a potenţialului militar din altă ţară”13.
Prin urmare, diplomaţia preventivă manifestată prin controlul armamentelor, de exemplu, poate fi un element-cheie
în cadrul relaţiilor internaţionale, putând să redefinească în
mod indirect relaţiile de cooperare politică între state rivale. Astfel, utilizarea negocierilor cu privire la controlul armamentelor poate fi o metodă de oprire a unui dezastru de
securitate globală.
Trecerea ONU de la diplomaţia preventivă la acţiunile de prevenire a conflictelor a fost şi este încă marcată de
raporturile de forţă şi putere existente în Consiliul de Securitate, convergenţa de interese fiind dictată de convergenţa
pe plan ideologic, pe baza căreia sunt definite actele care
contravin dreptului internaţional. Concepţia factorilor de
decizie politică cuprinde o vastă paletă de metode şi procedee uzuale de gestionare a conflictelor, iar pentru transpunerea în practică a acestor obiective, ONU poate uza de forţe militare14. Esenţial în acest caz este faptul că, dacă pen-
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tru menţinerea păcii este nevoie de acordul părţilor beligerante, în cazul operaţiunilor de restabilire a păcii, forţa militară şi, implicit, violenţa acestor forţe pot genera noi stări
conflictuale şi le pot amplifica.
Spre deosebire de ONU, NATO poate gestiona orice
situaţie conflictuală, în orice punct de pe glob, sub mandat
ONU sau chiar în lipsa acestui mandat, dacă interesele sale
sunt afectate. În prezent, se vorbeşte de o gestionare a crizelor sau de răspuns la criză. Mai exact, pe lângă apărare şi
descurajare, NATO poate preveni şi gestiona războaiele civile, poate monitoriza controlul armamentelor şi acordurile
de dezarmare şi, esenţial, poate interveni militar în orice
zonă de interes afectată de crize. Sunt două direcţii de urmărit în acest domeniu:
• Prevenirea crizelor, care implică:
– prevenirea declarativă;
– alerta timpurie;
– monitorizarea evoluţiilor posibilei crize;
– diplomaţia preventivă;
– violenţa militară.
• Gestionarea crizelor, care implică:
– impunerea păcii prin măsuri de violenţă politică;
– menţinerea păcii prin sprijin armat sub mandat ONU;
– edificarea păcii prin declaraţii de sprijin, prin cooperare în domeniul controlului armamentelor şi a dezarmării.
Din punct de vedere legislativ, dislocarea unor forţe
în zona de conflict este în realitate egală cu intervenţia armată, nicidecum o acţiune preventivă, deoarece dacă există
conflict înseamnă că acesta nu a putut fi prevenit. Deci, fo-
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losirea acestei forţe în scop preemptiv, sub umbrela comunităţii internaţionale, impune identificarea celui care a făcut
această acţiune şi a intereselor care au dictat această acţiune15.
Meritul clarificării conceptului de diplomaţie preventivă îi revine fostului secretar general al ONU – Boutrous
Boutrous Ghali – care propunea dislocarea preventivă a
forţelor de pace doar în două situaţii:
• în cazul crizelor naţionale – la cererea tuturor părţilor implicate;
• în cazul disputelor interstatale – la cererea şi cu
acordul ambelor părţi şi numai de-a lungul frontierelor.
Excepţie face cazul în care unul din state nu este de
acord cu această intervenţie; dislocarea forţelor ONU se
poate face numai în statul care a adresat această cerere organizaţiei. Deşi nu există un consens în privinţa acestor acţiuni, putem totuşi spune că acţiunile preventive constau în
primul rând în folosirea diplomaţiei preventive pentru împiedicarea conflictului respectiv şi, în al doilea rând, în utilizarea oricăror mijloace pentru oprirea evoluţiei şi extinderii acestora.
Escaladarea fenomenului terorist a dus la o modificare a politicii strategice a Statelor Unite şi apariţia „războiului contra teorismului”, termen în care au fost îmbinate
semnificaţia termenului prevention, pe de o parte, şi semnificaţia termenului preemption, pe de altă parte. Administraţia Bush va extinde sensul termenului pre-emption (prioritate - n.red.) pentru a include în utilizarea lui şi înţelesul
termenului prevention, folosit pe timpul Războiului Rece,
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obţinând astfel o nouă strategie, „strategia preemptivă”,
care vizează urmărirea şi anihilarea teroriştilor şi a celor
care îi susţin înainte ca aceştia să acţioneze. Prin aceasta,
administraţia Bush va forţa nota, impunând aliaţilor săi preempţiunea ca o strategie importantă ce „include atacurile
preventive în condiţiile existenţei unei ameninţări potenţiale, chiar dacă ameninţarea iminentă lipseşte”16. Această
schimbare în doctrina strategică duce la contracararea eficientă şi operativă a ameninţărilor teroriste, dar mai ales se
acordă o atenţie deosebită actorilor care nu pot fi intimidaţi.
Mai exact, administraţia americană susţine că, din perspectiva intereselor naţionale de securitate, preempţiunea este
legitimă în următoarele situaţii:
• acţiunea nu urmăreşte protejarea unor interese imperialiste sau a unor bunuri obţinute în urma unui război de
agresiune;
• există dovezi că războiul este inevitabil şi declanşarea sa este inevitabilă;
• ameninţările imediate pot deveni efective în câteva
zile sau săptămâni;
• există informaţii certe că potenţialul agresor are atât
posibilitatea cât şi intenţia de a lovi în viitorul apropiat.
Aceasta înseamnă că acţiunea preemptivă este o acţiune militară agresivă, prin care se utilizează forţa în scopul
„auto-protecţiei” în faţa unei ameninţări potenţiale la adresa intereselor de securitate. Rezultatul este crearea unui
precedent extrem de periculos în cadrul relaţiilor interstatale pentru că orice actor internaţional, statal sau non-statal
care deţine puterea militară, poate considera un alt actor in-
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ternaţional, deţinător - de asemenea - a puterii militare, ca
ameninţare sigură la adresa securităţii sale şi poate astfel
acţiona preemptiv împotriva acestuia în numele „autoapărării”. De aceea, este deosebit de important faptul că această doctrină nu este acceptată nici de Carta ONU şi nici de o
altă prevedere din legislaţia internaţională.
Trebuie să subliniem faptul că, dacă în perioada Războiului Rece, Statele Unite ale Americii au aplicat măsuri
preventive în formă clasică (operaţiuni militar-informaţionale în ţări precum Iran – 1953, Congo-1961 şi acţiuni militare efective – cazul Granada-1983), obţinând anumite succese în faţa blocului sovietic, începând cu 1990 această politică (acest concept de acţiune preventivă) a început să fie
respins de către legislaţia şi mediul internaţional. Totuşi,
SUA au continuat aplicarea acestei strategii, ameninţând
statele care nu se conformau cu aplicarea unilaterală a acesteia.
Mai mult, introducerea unor noi termeni, justificatori,
ai intereselor lor naţionale, precum state insurgente („rogue
states”), a arătat depăşirea cadrului legal legislativ internaţional în ceea ce priveşte identificarea potenţialelor riscuri şi ameninţări, deoarece nu există nicio distincţie clară
între „necesitatea eliminării, prin instrumente politico-juridice şi militare a capacităţilor periculoase, care afectează
stabilitatea internaţională, şi răsturnarea de la putere a
regimurilor politice considerate periculoase”17.
Este bine cunoscut faptul că războiul secolului XXI
este de un tip nou, care a generat reguli noi în abordarea
conflictelor (practic, conflict fără reguli) şi care a dus în
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mod clar la utilizarea directă, ofensivă, a forţei, la o potenţială ameninţare. Ambiguitatea şi subiectivitatea aprecierii
ameninţărilor potenţiale/iminente, ca şi larga gamă a instrumentelor politico-militare, au generat reacţii şi efecte variate asupra mediului internaţional şi asupra actorilor săi.
Statele posesoare a unor capabilităţi militare care le conferă
statutul de putere militară au început să intervină în zonele
de interes prin utilizarea directă a forţei militare, pentru a
obţine supremaţia asupra resurselor sau pentru a-şi exercita sfera de influenţă.
Concluzia este că aceste reacţii în lanţ pot duce la
crearea unor zone de conflict permanent, active, în care
războiul preventiv se suprapune cu războiul preemptiv.
Important este că acest lucru se constituie în precedent pentru alte state interesate în exercitarea sferelor de interes. Un
caz clar îl reprezintă războiul din Irak, în care dovedirea
existenţei armelor de distrugere în masă a transformat o
intervenţie preemptivă într-un caz clar, din punct de vedere
legislativ, de agresiune.
Vorbind la modul general, doctrina preemptivă nu
este o soluţie în rezolvarea problemei privind modalitatea
de răspuns la acţiunile actorilor care deţin arme de distrugere în masă şi care ajută grupările teroriste în acţiunile
sale.
Strategia de Securitate a Uniunii Europene consideră
terorismul o ameninţare strategică în creştere, iar existenţa
celulelor teroriste pe teritoriul Uniunii Europene este o realitate. Despre aplicarea unei doctrine preemptive pe teritoriul european nici nu se poate vorbi. Putem doar discuta
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despre operaţiuni care să aibă scopul descurajării, lichidării
sau reducerii potenţialului terorist la nivel redus.
Din punct de vedere juridic, articolul 51 din Carta
ONU defineşte ilegitimitatea recursului la forţă, chiar şi în
cazul atacului armat, şi indică clar că atacul armat trebuie
să aibă la origine un stat. Rezoluţiile 1.386 şi 2.001 au inclus atacul terorist în categoria atacului armat. Pe de altă
parte, Rezoluţia nr. 3.314 din 1974 indică că implicarea
unui stat într-un atac armat nestatal echivalează cu un act
statal, fapt confirmat şi de Curtea Internaţională de Justiţie.
Prin urmare, este obligatorie reevaluarea legislaţiei
internaţionale privind acţiunea preventivă, deoarece procedura prin care se solicită aprobarea Consiliului de Securitate pentru executarea unor astfel de acţiuni este influenţată
clar de raporturile de putere dintre state. În plus, actualul
sistem de prevenire a conflictelor nu este eficace în cazul în
care unul dintre actorii internaţionali nu este un competitor
tradiţional, iar redefinirea acestui sistem trebuie să se facă
sub egida ONU.
NOTE:
1. Bari Joan, Globalizare şi probleme globale, Editura Economică, Bucureşti, 2001[4].
2. Carter Ashton, William Perry, Steinburner John,
A New Concept of Cooperative Security, Brookings, 1992
[3].
3. Mihail E. Ionescu, După hegemonie; patru scenarii pentru Europa de Est în anii '90, Editura Scripta,
Bucureşti, 1993 [7].
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4. Strategia naţională de securitate a României,
Bucureşti, 2007 [1].
5. Gert Krell, în Mihail E. Ionescu, După hegemonie;
patru scenarii pentru Europa de Est în anii '90, Editura
Scripta, Bucureşti, 1993 [8].
6. Constantin-Gheorghe Balaban, Securitatea şi
dreptul internaţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006,
p.XIII. [5].
7. Ioan Sorin, gl.lt.dr., Necesitatea pregătirii şi întrebuinţării forţei, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 2007,
Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti [6].
8. Pârlog Adrian dr., Diplomaţie preventivă, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p.8
[10].
9. *** Webster Dictionary, MacMillan, London,
2006 [12].
10. www.onu.com
11. www.onu.com.
12. Pârlog Adrian dr., Op.cit., p.159-160 [10].
13. Ibidem, p.160 [10].
14. Viorel Ardeleanu, Carmen Burlacu, Operaţiunile
de menţinere a păcii, Institutul Român de Studii Internaţionale, Bucureşti, 1996 [2].
15. Tănase Tiberiu, Dumitrescu Adrian, Acţiune/acţiune preemptivă-concept, sens şi semnificaţie doctrinarstrategică, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice de la Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti, 2007, p.1 [11].
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16. Macartney Jane, Preventive War to New Rules on
Conflict, www.globalpolicy.org [9]
17. Tănase Tiberiu, Op.cit., p.5 [11].
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LOGISTICĂ

Pachetizarea, paletizarea
şi containerizarea
materialelor pentru
transportul acestora
într-un teatru de operaţii
CĂPITAN IONEL GAVRILĂ

Consideraţii generale
Bunurile materiale, în timp de pace, misiuni internaţionale, situaţii de criză şi la război, sunt transportate,
manipulate şi depozitate ca încărcături unitare paletizate,
containerizate, nepaletizate şi ca bunuri materiale în vrac.
Pachetizarea, paletizarea, containerizarea şi manipularea bunurilor materiale reprezintă un sistem tehnologic
modern de grupare, ambalare, depozitare şi manevrare,
pentru aprovizionarea, transportul şi distribuirea acestora.
Pachetizarea reprezintă tehnica de grupare, prin legare şi consolidare a mai multor bunuri materiale la un loc,
într-o singură încărcătură, de dimensiuni sporite în ceea ce
priveşte greutatea şi gabaritul.
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Paletizarea reprezintă tehnica de grupare a mai multor bunuri materiale pe un suport numit paletă.
Containerizarea reprezintă tehnica de grupare a mai
multor bunuri materiale într-un mijloc numit container.
Prin bunuri materiale în vrac se înţeleg bunurile materiale, singulare sau împachetate, ale căror dimensiuni sau
greutăţi împiedică manipularea unitară a acestora.
Caracteristicile tehnico-constructive ale mijloacelor
de paletizare şi containerizare trebuie să asigure realizarea
de module privind depozitarea acestora pe verticală şi orizontală şi/sau compatibilitate între acestea, indiferent de
tipul mijloacelor folosite. De asemenea, ele trebuie să ofere
posibilitatea ca mijloacele de paletizare şi containerizare să
fie manipulate cu mijloace mecanizate şi/sau manuale, fără
să fie necesară efectuarea de intervenţii majore asupra organelor de lucru ale acestora, pentru a se efectua modificări
ale gabaritului (constructive).
Mijloacele de paletizare şi containerizare, atât prin dimensiunile de gabarit cât şi prin greutate, trebuie să fie
compatibile cu caracteristicile mijloacelor de transport
folosite (rutiere, feroviare, navale şi aeriene) şi să asigure
posibilitatea efectuării transporturilor multimodale şi/sau
combinate.
Obiectivul paletizării, containerizării şi manipulării
mecanizate a bunurilor materiale îl constituie creşterea operativităţii şi eficienţei în aprovizionarea trupelor cu tehnică,
produse şi materiale, eliminarea deteriorărilor şi pierderilor
pe timpul transportului şi depozitării, precum şi reducerea
spaţiilor de depozitare ale acestora.
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Activitatea de paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată a bunurilor materiale are în vedere următoarele:
a) asigurarea caracterului de oportunitate, continuitate şi elasticitate în aprovizionarea cu bunuri materiale;
b) asigurarea posibilităţii efectuării aprovizionării şi
distribuţiei bunurilor materiale în orice condiţii de teren,
timp şi stare a vremii;
c) asigurarea compatibilităţii, în timp şi spaţiu, atât
între bunurile materiale şi mijloacele de paletizare şi containerizare, cât şi între acestea şi mijloacele de manipulare
şi cele de transport;
d) asigurarea compatibilităţii cu mijloacele de paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată existente în
armatele altor state, precum şi cu standardele internaţionale
ce operează în domeniul transporturilor;
e) pachetizarea, paletizarea şi containerizarea bunurilor materiale se va realiza astfel încât asupra încărcăturii,
pe timpul aprovizionării, transportului şi distribuirii, să se
poată efectua multiplicări şi demultiplicări succesive, în
funcţie de eşalon, iar la beneficiar (om/piesă) să ajungă, de
regulă, bunuri materiale pachetizate (ambalate) la nivelul
normelor de consum (dotare, înzestrare) asupra conţinutului cărora să nu se intervină;
f) utilizarea facilităţilor oferite de căile de comunicaţie disponibile, corelate cu misiunile probabile;
g) realizarea siguranţei şi mascării încărcăturilor.
Comandamentele de unităţi, în funcţie de caracteristicile spaţiilor de depozitare, natura bunurilor materiale,
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mijloacele de manipulare etc., în baza prevederilor actelor
normative în vigoare, stabilesc reguli şi măsuri specifice de
paletizare, containerizare şi manipulare a bunurilor materiale destinate transportului.
Pachetizarea, paletizarea şi containerizarea vizează
bunuri materiale de toate resorturile. Pachetizarea depinde
de natura bunurilor materiale, de ambalajul folosit, precum
şi de posibilitatea aplicării tehnicilor de legare şi consolidare a mai multor unităţi de încărcătură într-una singură. În
normele tehnice, în afară de pachet, se folosesc şi alte unităţi de încărcătură, precum produsul, completul, lotul, setul
etc.
Pentru paletizarea şi containerizarea bunurilor materiale se utilizează, cu preponderenţă, mijloacele tipizate,
prevăzute în standarde. Pentru unele categorii de bunuri
materiale, cu dimensiuni, forme şi/sau caracteristici fizicochimice deosebite, se folosesc mijloace de paletizare şi
containerizare speciale. Mijloacele de paletizare şi containerizare speciale (specifice), altele decât cele tipizate, sunt
destinate paletizării şi containerizării bunurilor materiale,
care prin natura lor, formă şi/sau dimensiunile de gabarit,
nu pot fi grupate în mijloace tipizate.

Proceduri privind funcţionarea punctului de
încărcare a containerelor
Deoarece nu se impune identificarea prealabilă a destinatarului pentru fiecare container solicitat, încărcarea se
va realiza în ordinea în care bunurile sunt primite în acest
punct.
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Pentru a realiza cerinţele livrării în condiţiile unui cost
minim, în mod uzual se încarcă echipamentul în containere
respectând următoarele priorităţi, în ordine descrescătoare:
 un container complet încărcat pentru un singur destinatar;
 un container complet încărcat pentru livrarea în
puncte intermediare către mai mulţi destinatari situaţi în
aceeaşi arie geografică;
 un container complet încărcat cu echipament pentru
mai mulţi destinatari, prin utilizarea unui punct de transfer
(poate fi, de asemenea, SPOD); în acest caz, operaţiile suplimentare de transfer care se impun a fi executate în acest
punct determină în mod uzual cheltuieli suplimentare de
transport, tranzit, implică mai mult timp pentru executarea
lor şi, de asemenea, creşte riscul pentru producerea pierderilor sau stricăciunilor.
Atunci când se încarcă containerul PIC trebuie să se
respecte integritatea echipamentului furnizat de fiecare unitate şi se utilizează indicatori pentru delimitarea încărcăturilor expediate de către diferite unităţi, atunci când este
cazul.

Consideraţii generale privind planificarea
containerizării
Echipamentul trebuie procesat pentru pregătirea containerizării. Datorită limitărilor impuse de dimensiunile încărcăturilor, se poate întâmpla ca pentru unele categorii de
echipament să se impună operaţii de demontare/dezasamblare pentru reducerea dimensiunilor exterioare, înainte de
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introducerea articolelor în container. Dacă se impune ca
echipamentul să fie repus în stare de funcţionare imediat
după ajungerea în zona de responsibilitate, acesta trebuie
demontat în aşa fel încât personalul existent deja în teatrul
de operaţii să posede competenţele pentru executarea procesului de repunere în funcţiune.
Planificatorii M&T trebuie să planifice încărcătura
fiecărui container, astfel încât să se obţină performanţe optime ale operaţiilor de descărcare a acesteia. Materialele
care sunt necesare în prima urgenţă vor fi încărcate ultimele, în ordine cronologică. Dacă încărcătura destinată mai
multor unităţi este încărcată într-un container, încărcătura
repartizată fiecărei unităţi trebuie identificată utilizând etichete şi, unde este posibil, se vor folosi separatori confecţionaţi din hârtie sau plastic. Fişa încărcăturii întocmită
corect este obligatorie şi prezintă o importanţă deosebită pe
timpul transportului.

Reguli de formare a pachetelor şi de încărcare
a bunurilor materiale în mijloacele de paletizare şi
containerizare
Pachetizarea, paletizarea, containerizarea şi manipularea bunurilor materiale au la bază corelarea dimensională a unităţilor de încărcătură cu mijloacele prin care se realizează această activitate (echipament, mijloace de manipulare şi transport, spaţii de depozitare). Dimensiunile unităţilor de încărcătură trebuie să aibă la bază un modul care să
permită gruparea acestora, astfel încât să se înscrie ca submultipli ai dimensiunilor mijloacelor de transport şi ai spa-
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ţiilor de depozitare. La baza sistemului de paletizare stă
modularea ambalajelor cu dimensiunile, în plan, ale paletei
standard. Modulul 800 mm x 1.200 mm corespunde dimensiunilor nominale ale paletelor de transport de uz general,
care sunt conforme reglementărilor ISO.
Pentru corelarea dimensiunilor de gabarit ale ambalajelor de desfacere cu dimensiunile interioare ale ambalajelor de transport trebuie respectat modulul a cărui valoare
reprezintă 95% din modulul de bază 800 mm x 1.200 mm,
respectiv 760 mm x 1.140 mm. Plecând de la acest modul
sunt stabilite, prin divizare, în numere întregi, lungimi şi
lăţimi ale ambalajelor de transport.
Dimensiunile exterioare derivate din modulul de bază
pot fi depăşite, cu condiţia ca, la aşezarea ambalajelor pe
paletă, depăşirile să nu fie mai mari de 5%, adică să nu se depăşească cotele maxime de 1.260 mm pe lungime şi 840 mm
pe lăţime.
La realizarea unităţii de încărcătură paletizată trebuie
să se asigure dispunerea ordonată şi echilibrată a materialelor. În acest scop se vor respecta următoarele reguli:
a) produsele şi mărfurile ambalate de formă regulată,
paralelipipedică, se aşează pe paletă cu partea care prezintă cea mai mare suprafaţă, iar fiecare colet din stratul inferior trebuie să fie în contact cu cel puţin două colete din
stratul de deasupra (alternarea rândurilor, pe lăţime şi lungime);
b) încărcătura formată trebuie să acopere în întregime
placa superioară a paletei, iar în cazul în care dimensiunile
produselor nu permit acest lucru, este preferabilă depăşirea
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muchiilor paletei (în limitele precizate mai sus) decât neutilizarea integrală a suprafeţei acesteia;
c) pentru colete de forme diferite este recomandabil
ca primul rând să fie compus din unităţi cu dimensiuni
apropiate, cele mai grele fiind plasate la baza încărcăturii,
iar cele mai uşoare în straturile superioare;
d) pentru produsele neambalate sau al căror ambalaj,
din punct de vedere al dimensiunilor, nu se încadrează în
standarde, se determină modul de aşezare pe palete prin diferite procedee, în special cele grafice;
e) aşezarea materialelor (coletelor) pe paletă poate fi
simplă sau ţesută;
f) pentru fixarea unităţilor de încărcătură paletizate,
se utilizează diferite procedee cum sunt:
 intercalarea unor foi de carton;
 fixarea prin bandă gumată a stratului superior;
 fixarea prin colţare din carton şi benzi din materiale textile sau plastice;
 fixarea prin benzi metalice;
 lipirea cu adeziv;
 fixarea prin folie metalică contractibilă.
Bunurile materiale paletizate, în funcţie de necesitate
şi posibilităţi, se vor încărca în containere (transcontainere). În acest caz, manipularea se poate efectua integral sau
parţial, mecanizat.
La stivuirea şi amararea mărfurilor în containere, trebuie respectate următoarele reguli:
a) containerul (transcontainerul), precum şi orice alt
echipament care poate fi folosit în funcţionarea acestuia,
trebuie să fie menţinut în condiţii adecvate;
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b) înainte de începerea stivuirii mărfurilor în container (transcontainer), se va face o inspecţie asupra stării tehnice şi a curăţeniei acestuia;
c) mărfurile vor fi stivuite în container (transcontainer), după un plan de încărcare executat la scară, în secţiune verticală şi orizontală;
d) repartiţia mărfurilor în interiorul containerului
(transcontainerului) se va efectua astfel încât să se evite deformarea acestuia;
e) butoaiele care conţin mărfuri lichide se vor stivui
pe două rânduri de bracuri, pentru protecţia împotriva
scurgerilor;
f) stivuirea mărfurilor în saci se va face alternând rândurile (pe lungime şi pe lăţime);
g) dacă există riscul ca marfa să murdărească containerul, se vor farda pereţii cu material corespunzător (hârtie, plastic etc.). Utilizatorul are obligaţia de a înapoia containerul (transcontainerul) curat şi apt pentru a putea fi
folosit din nou;
h) se va urmări ca, pe cât posibil, în acelaşi container
(transcontainer) să se încarce materiale cu proprietăţi fizico-chimice asemănătoare, astfel încât să se evite contaminarea;
i) după stivuirea mărfurilor în container (transcontainer), uşile sau tenda cauciucată care acoperă containerul
(în cazul celor care se încarcă prin partea superioară) se vor
închide cu atenţie şi sigila;
j) vor fi asigurate în mod corespunzător uşile, regletele, închizătorile, părţile demontabile sau pliabile şi echipamentul mobil.
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Fixarea paletelor, boxpaletelor, lăzilor, baloţilor etc.
aşezaţi pe mai multe rânduri şi mai multe niveluri se execută pentru fiecare rând sau la mai multe rânduri, cu ajutorul chingilor, cablurilor, lanţurilor, ştăngilor metalice etc.,
utilizându-se în acest scop bridele sau inelele special construite şi amplasate pe podea şi pe pereţii laterali. Acest
mod de fixare este necesar atât pentru protejarea containerului (transcontainerului), cât şi pentru asigurarea integrităţii calitative a mărfurilor.
În cazul în care este necesar să se încarce mărfuri diferite în acelaşi container (transcontainer), se vor avea în
vedere următoarele reguli generale:
 mărfurile mai grele se aşează în partea de jos, iar
cele uşoare deasupra celor grele;
 nu se vor încărca alăturat, pe acelaşi nivel, materiale grele şi materiale uşoare;
 se va evita încărcarea alăturată a sacilor, baloţilor
etc. cu lăzi sau piese neambalate sau ambalate în stelaje, iar
în cazul în care este necesar să se suprapună saci ori baloţi
peste lăzi sau stelaje, între acestea se vor intercala cartoane
de protecţie sau diverse placaje;
 se va evita încărcarea alăturată a mărfurilor alimentare sau a textilelor, care pot fi contaminate sau murdărite
de altele, precum produse chimice, materiale pulverulente
ambalate neetanş etc.;
 mărfurile cu miros puternic nu se vor încărca împreună cu cele care primind mirosul devin nefolosibile prin
aceasta;
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mărfurile lichide se vor aşeza la bază pentru a evita
umezirea celor uscate, în cazul unor scurgeri din conţinut;
 se va evita încărcarea în comun a materialelor ce
emană umezeală, cu cele sensibile la umezeală, iar în cazul
în care se impune o astfel de încărcare se vor folosi fie mijloace de separare a încărcăturilor (pânză de sac, carton ondulat, hârtie, folie de plastic etc), fie se vor introduce în
container (transcontainer) materiale absorbante.
Mărfurile periculoase vor fi tratate în conformitate
cu prevederile actelor normative specifice domeniului. Containerele care conţin mărfuri periculoase vor avea aplicate
etichete corespunzătoare.
Se va respecta limita de încărcare înscrisă pe fiecare
container (transcontainer) şi se va face o repartizare uniformă a sarcinii pe întreaga suprafaţă a podelei acestuia. Centrul de greutate al materialelor trebuie păstrat cât mai
aproape de centrul geometric al containerului (transcontainerului) şi cât mai jos posibil pentru a se evita:
 înclinarea excesivă a containerului;
 suprasolicitarea, atât a containerului, cât şi a echipamentului de manipulare;
 sarcini mai mari decât cele prescrise pe osiile vehiculului;
 instabilitatea vehiculului;
 concentrări de sarcină nepermise.
În caz contrar, cei care manipulează containerul (transcontainerul) trebuie avizaţi. Materialele în bucăţi se vor
fixa, pentru prevenirea deplasărilor acestora pe timpul transportului şi manipulărilor.
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În cazul unei încărcături cu greutate mare şi suprafaţă
de rezemare relativ mică, aceasta trebuie aşezată pe un cadru din bârne. Când într-un container (transcontainer) se introduc mai multe astfel de încărcături, cadrele se leagă între
ele, iar în eventualele suprafeţe rămase libere vor fi aşezate
alte bârne în sens transversal şi longitudinal, în aşa fel încât
să fie împiedicată orice deplasare a materialelor faţă de podeaua containerului (transcontainerului). La partea superioară, încărcătura va fi asigurată fie prin realizarea unor
cadre identice cu cele de pe podea (atunci când greutatea şi
gabaritul încărcăturii sunt foarte mari şi simpla amarare nu
este suficientă), fie prin ancorare cu lanţuri, cabluri, sârme
etc. de locurile special amenajate şi de pereţii laterali.
La fixarea încărcăturilor se va avea în vedere ca presiunea pe pereţii laterali şi uşi să fie limitată şi să se evite
sarcinile concentrate. În acest scop, în cazul sarcinilor concentrate, uşile se protejează prin intercalarea unor distanţiere între marfă şi cadrul de rezistenţă al uşilor. În cazul
unor încărcături care se compun din piese cu dimensiuni de
gabarit asemănătoare sau unităţi de încărcătură cu secţiunea dreptunghiulară, se va urmări utilizarea în întregime a
spaţiului pe toată lungimea şi lăţimea, încărcându-se containerul (transcontainerul) la înălţime uniformă.
Încărcarea containerelor (transcontainerelor) platformă se face începând de la pereţii frontali spre mijloc, iar
eventualele spaţii libere se umplu cu mijloace adecvate (de
obicei stelaje). În cazul în care într-un container (transcontainer) se va încărca marfă pe mai multe rânduri, se începe
aranjarea dinspre pereţii laterali, iar eventualele spaţii libe-
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re se vor umple cu stelaje sau elemente elastice (perne pneumatice, anvelope auto vechi, lăzi goale etc.). Când marfa
este paletizată, spaţiile goale rămase pot fi umplute cu mărfuri în saci, în scopul folosirii optime a spaţiului.
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Dependenţa
societăţii moderne
de transportul maritim
(1)
CRISTINA IGNAT

Marea Neagră - zonă de proiecţie a intereselor
euroatlantice
„Marea este de importanţă vitală pentru omenire, atât
datorită problemelor de ordin economic şi juridic, cât şi celor de natură militară şi politică… Mările şi oceanele lumii,
căile de comunicaţii internaţionale, sunt din ce în ce mai indispensabile economiei mondiale pentru transportul petrolului, minereurilor, mărfurilor generale şi speciale. În plus,
ele reprezintă un asemenea izvor de bogăţii, încât constituie
miza capitală în cadrul intereselor naţiunilor lumii”1.
Mediul de securitate modern necesită o schimbare a
structurii şi obiectivelor forţelor navale, dar şi o extindere a
responsabilităţilor către toate organizaţiile asociate cu do-
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meniul maritim. Această schimbare va conduce către o
echilibrare între capacitatea de luptă tradiţională a forţelor
navale necesară prevenirii, descurajării şi înfrângerii pericolelor tradiţionale cu forţele şi acţiunile necesare asigurării culegerii şi schimbului de informaţii, înfrângerii terorismului şi protecţiei căilor de comunicaţii maritime.
Marea joacă un rol tot mai important şi în securitatea
energetică a UE, dar şi a tuturor statelor în condiţiile în
care, din ce în ce mai multe produse peroliere sunt transportate pe mare. Regiunea Mării Negre devine tot mai importantă pentru UE şi reprezintă o importantă rută de tranzit
pentru resursele energetice, petrol, dar şi de transport pasageri şi marfă. Ca şi în alte regiuni ale lumii în care se observă o creştere a volumului de transport maritim, apare posibilitatea ca traficul maritim să poată fi folosit pentru destabilizarea securităţii regionale. Chiar dacă în prezent
Marea Neagră se caracterizează printr-o atmosferă de relativă securitate şi stabilitate, este evident faptul că acest spaţiu maritim nu este imun la riscurile reprezentate de acţiunile teroriste şi acest lucru obligă statele din regiune şi alţi
factori de decizie să rămână vigilenţi pentru prevenirea
acţiunilor destabilizatoare.
Puterea maritimă poate fi folosită, de asemenea, ca
abilitatea unui stat de a folosi mările şi oceanele în scopuri
comerciale şi militare şi de a-i împiedica pe adversari să facă acelaşi lucru.
Mările şi oceanele reprezintă un element esenţial în
menţinerea vieţii pe planetă, influenţează în mod esenţial clima şi au o importanţă deosebită în viaţa tuturor oamenilor
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de pe planetă. Marea joacă un rol tot mai important în securitatea energetică a UE, dar şi a tuturor statelor, în condiţiile în care din ce în ce mai mult toate produsele petroliere,
necesare acoperirii consumului de energie, sunt transportate pe mare.
Una din cele mai dinamice zone din perioada postRăzboi Rece şi post-Uniunea Sovietică - Regiunea Mării
Negre - capătă noi valenţe geopolitice, geoeconomice şi
geostrategice şi reprezintă o provocare pentru Occident de
a „remodela“ această regiune. Reprezintă una dintre zonele
care conectează Asia de Europa, oferind consistenţă conceptului geopolitic EURASIA sau ASIROPA; se află în relaţii de complementaritate cu alte zone şi spaţii de interes
geopolitic cum sunt: Marea Nordului, Europa Occidentală,
Europa Centrală, Mediterana de Est, Orientul Mijlociu, spaţiul caucazian şi central-asiatic, spaţiul caspic, spaţiul balcanic, Rusia Centrală, spaţiul baltic. Poziţie de zonă de tranzit între trei continente (Europa, Asia, Africa), se află la
unul dintre capetele traseului maritim Marea Neagră, Bosfor,
Dardanele, Marea Mediterană, Suez, Marea Roşie, Oceanul
Indian, continuat prin bazinul Dunăre-Rhin până în Marea
Nordului; se află pe traseul tuturor conductelor existente
sau posibil de imaginat în viitor pentru transportul ţiţeiului,
produselor petroliere şi al gazelor naturale din perimetrele
de exploatare din Rusia şi fostele republici sovietice transcaucaziene către Europa Occidentală.
Noţiunea de „Mare Bazin al Mării Negre“, pentru a
desemna regiunea Europei care reuneşte state interesate de
dezvoltarea colaborării în sfera economiei şi a securităţii,
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legate de tradiţii istorice şi culturale comune, a apărut la
mijlocul anilor '90, când Zbigniew Brzezinski, în faimoasa
lui lucrare „Marea tablă de şah“, a numit această regiune
„Balcanii euroasiatici“ dar, alături de Caucaz şi Balcanii în
sine, a inclus şi o parte a Asiei de Sud, precum şi regiunile
Golfului Persic şi Orientului Mijlociu, deoarece pentru toate aceste teritorii a fost caracteristic un vacuum de putere.
Golful Persic şi Orientul Mijlociu se află astăzi în epicentrul unor conflicte armate - în plină derulare, sau potenţiale.
Spre deosebire de ele, Bazinul Marii Negre, situat între
Marele Orient Mijlociu şi Marea Europă, este relativ stabil,
chiar dacă se confruntă cu presiunea multor ameninţări interne şi externe. Aflându-se în interiorul triunghiului dintre
lumea islamică, Rusia şi Europa, majoritatea ţărilor Bazinului Marii Negre aleg vectorul european al politicii externe, dar nu reuşesc să se debaraseze definitiv şi de tradiţionala esenţă „eurasiatică“, la care face referire Brzezinski.
Dacă Bazinul Mării Negre va deveni sferă de colaborare regională, sau arenă de confruntare între forţe străine,
a cui prezenţă va deveni dominantă în următoarele decenii”? - sunt întrebări la care nu au fost încă găsite răspunsuri. Situaţia este greu de prognozat, dacă ne amintim de
evoluţia vertiginoasă a evenimentelor după 1990, când preşedintele turc, Turgut Ozal, a lansat iniţiativa creării „Zonei
de înflorire şi colaborare a Mării Negre“, cu participarea
Turciei, a URSS şi a aliaţilor ei - Bulgaria şi România. La
acea dată, puţini erau cei care credeau că dezintegrarea regimurilor comuniste va face ideea şi mai actuală, că procesele de dobândire a independenţei şi de suveranizare a ţări-
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lor din Bazinul Mării Negre, precum şi perspectiva transformării regiunii caucaziano-caspice într-o puternică sursă
de producţie şi transport de resurse energetice vor conduce
la promovarea ei într-unul din centrele de interes ale comunităţii internaţionale.
Astăzi, regiunea Marelui Bazin al Mării Negre a devenit unul dintre centrii politicii europene şi mondiale. O
parte din pionii mondiali, în primul rând SUA, privesc
această regiune drept „coridor strategic“, care deschide calea către raioanele cuprinse de crize puternice, Orientul
Mijlociu şi care constituie, în acelaşi timp, un fel de „barieră între civilizaţii“. UE, lărgindu-şi poziţiile în Bazinul
Mării Negre după aderarea României şi Bulgariei, şi-a extins politica „noii vecinătăţi europene“ asupra tuturor statelor Caucazului de Sud şi Balcanilor. Rusia şi Turcia sunt
interesate de restabilirea poziţiilor lor şi de dezvoltarea colaborării regionale. După destrămarea URSS, linia de coastă a Rusiei s-a dovedit limitată în spaţiu de la Anap la Adler,
iar politica regională a Turciei a fost supusă presiunilor
unor conflicte acute în Orientul Apropiat şi Mijlociu, în primul rând în Iran şi Irak.
Direcţiile de bază ale politicii americane în regiunea
Mării Negre şi a Mării Caspice au fost formulate în Declaraţia Departamentului de Stat, difuzată la Summit-ul OSCE
din noiembrie 1999, de la Istanbul. Atunci a fost afirmat
obiectivul întăririi poziţiilor SUA şi Turciei în regiune, în
contrapondere la interesele Rusiei. Administraţia Bush a
concentrat toate demersurile întreprinse anterior în cadrul
„Marelui program“ de stabilire a „unităţii regionale“ după
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schema SUA-Turcia-Marele Caucaz, care presupune promovarea intereselor naţionale americane pornind de la premisa „prezenţei SUA în regiuni de importanţă strategică ale
lumii“. Interesele strategice americane presupun diversificarea surselor energetice din Golful Persic cu cele provenind din ţări care nu sunt membre OPEC; stabilirea de legături cu ţări cu populaţie preponderent musulmană, în contrapondere la islamismul radical; susţinerea independenţei
ţărilor Caucazului de Sud (şi Bazinului Mării Negre) şi încurajarea lor pe drumul democraţiei. În recomandările adoptate atunci era subliniată necesitatea intensificării eforturilor diplomatice şi stimulării investiţiilor pentru ca fluxurile
energetice caspice să curgă pe conducta Baku-TbilisiCeyhan, limitând trecerea petrolului pe teritoriul ţărilor concurente (Rusia şi Iran). În paralel s-a format şi strategia de
instalare treptată a NATO în regiunea sud-caucaziană, strategie legată de necesitatea menţinerii stabilităţii pe traseul
oleoductului Baku-Ceyhan.
În cadrul „Conceptului de securitate strategică“ la
Marea Neagră se are în vedere promovarea în regiune a
programului antiterorist al NATO cu sprijinul Turciei,
României şi Bulgariei ca membri ai Alianţei, precum şi al
Georgiei şi Ucrainei.
Una din motivaţiile amplasării bazelor americane - existenţa în regiune a patru conflicte îngheţate - în Transnistria,
Abhazia, Osetia de Sud şi Nagorno-Karabah, care complică
serios situaţia din Bazinul Mării Negre. Bazele americane
ar trebui, în opinia preşedintelui român Traian Băsescu, să
echilibreze poziţia Rusiei în regiune şi să nu admită scena-
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riul forţei în rezolvarea conflictelor. În acelaşi timp, în opinia politologului georgian Ghia Nodia, amplasarea bazelor
pe malul vestic al Mării Negre reprezintă una dintre etapele
avansului SUA spre Estul Europei, care are o importanţă
politică, dar şi strategico-militară.
Astăzi, structura geopolitică în această regiune este
marcată de două dinamici. Prima este înlocuirea fostei influenţe ruse şi sovietice cu influenţa americană, care la rândul său intră în competiţie cu ambiţiile Franţei şi Germaniei.
A doua dinamică este reprezentată de axa energetică care
conectează petrolul şi gazele din Asia Centrală şi regiunea
Mării Caspice cu Balcanii şi Uniunea Europeană. În timp ce
blocul sovietic se prăbuşea în 1991, Ucraina şi Georgia au
rămas iniţial sub influenţa Moscovei, dar capacitatea Rusiei
de a-şi menţine puterea asupra lor s-a diminuat simţitor la sfârşitul secolului, pierzând poziţii în ambele ţări din regiune2.
Noua geopolitică a Mării Negre pune în evidenţă o
nouă competiţie între marile puteri. Cu Rusia în retregere,
SUA, Franţa şi (mai discret) Germania sunt acum cei mai
importanţi actori externi luptând pentru influenţa în regiune. Interese economice ca şi creşterea securităţii, sunt în joc
într-o zonă strategică crucială şi bogată în energie, care conectează Balcanii cu Caucazul, şi Europa de Est şi Centrală cu Turcia3.
Plasând geopolitica României şi Bulgariei într-un context mai larg macro-regional, putem să clarificăm multe din
mizele şi dinamicile actuale. Aşa cum am văzut, regiunea
Mării Negre trebuie analizată şi în lumina axei strategice şi
energetice dintre Balcani şi Asia Centrală. Aceasta explică
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de ce SUA încercau să oprească rolul GUUAM (GeorgiaUcraina-Uzbekistan-Azerbaidjan-Moldova), împingând
Bucureştiul să adere la această asociere politică4.
Dependenţa energetică a statelor de la Marea Neagră
favorizează planurile ruse de recreare a fostului bloc. Însă,
Rusia trebuie să ţină seama de faptul că principalele sale
conducte de petrol şi gaze tranzitează Ucraina şi Polonia,
tranzitul de resurse energetice spre Occident fiind practic
controlat de actori regionali asupra cărora Moscova exercită un control nesigur sau un slab control. În plus, tendinţa
de cristalizare a unei aşa-numite „zone de influenţă” SUA
în „tamponul” tradiţional dintre Rusia şi Germania complică ecuaţia politico-economică în zona Mării Negre. Putem
aduce în discuţie aici şi o serie de organizaţii şi tratate, întreţinute de Rusia, precum Comunitatea Statelor Independente, Tratatul de Securitate Colectivă5.
Referitor la resursele energetice, statele regiunii analizate depind major, din punct de vedere energetic, de livrările de petrol şi gaze din Federaţia Rusă, vulnerabilitate deosebit de importantă. Astfel, Occidentul, cu susţinerea
statelor de pe malul vestic al Mării Negre, caută să deschidă accesul spre sursele energetice de la Marea Caspică şi
Orientul Apropiat şi Mijlociu, ceea ce ar reduce pe termen
mediu dependenţa Europei de Est – a UE, în general – de
Federaţia Rusă. Totuşi, participarea companiilor ruse
(Gazprom, Lukoil) la o competiţie economică regională
este grevată de: obligaţia ca ele să respecte regulile UE şi
să-şi liberalizeze propria piaţă energetică; necesitatea modernizării tehnologice; costurile ridicate ale transportului
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pe conducta Drujba, pe calea ferată sau pe conducta
Odessa-Brodii. Până la urmă, Federaţia Rusă trebuie să accepte parteneriatul occidental şi cooperarea marilor companii transnaţionale şi să renunţe la relaţiile de pe poziţii de
forţă cu statele din imediata sa vecinătate.
În tot acest joc, Ucraina are o poziţie avantajoasă, folosind conducta Odessa-Brodii cu scopul de a obţine avantaje din partea Ferderaţiei Ruse şi UE, transformându-se
într-un fel de dispecer petrolier regional. Pe de o parte,
Federaţia Rusă încearcă să blocheze accesul petrolului caspic pe această conductă, iar pe de altă parte, UE a alocat
fonduri pentru prelungirea sa spre Baltica. Totodată, de poziţia Kievului depinde transportul pe conductele ce unesc
Ucraina de România şi Bulgaria.
Se poate afirma că s-au conturat în această zonă trei
blocuri geopolitice6:
Blocul 1 „Proactive Challenge”- pentru proiectul de
aprovizionare Baku-Ceyhan, condus de SUA şi Turcia, dar
incluzând şi Azerbaidjan şi Georgia, care şi-au aliniat politica externă cu interesele Washington-ului, în direct conflict
cu geostrategia Moscovei. În acelaşi timp, dar cu ceva reticenţă, Azerbaidjian susţine politica de „containment” a SUA
împotriva Iranului.
Blocul 2 „Frozen Instability” – fără o activitate propriu-zisă, condus de Rusia, împreună cu Iran şi Armenia.
Scopul lor comun este de a menţine „status-qou-ul” regional,
dar şi de a împiedica atingerea obiectivelor SUA în regiune.
Blocul 3 „Measured 9”- condus de UE şi având sprijinul tuturor companiilor comerciale care văd în ciocnirile
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de interese geopolitice o ameninţare la adresa securităţii şi
stabilităţii pe termen lung.
În ceea ce priveşte SUA, una dintre mutările cu caracter strategic efectuată este atragerea statelor deţinătoare
de resurse sau care se găsesc pe „coridoarele de transport”
în parteneriate strategice bilaterale7. Din această perspectivă este de menţionat faptul că secretarul de stat american
Condoleezza Rice şi ministrul de externe al Azerbaidjanului,
Elmar Mammadyarov, au semnat la Washington un memorandum privind securitatea energetică ce se anunţă extrem
de important pentru România. Conform comunicatului oficial al Departamentului de Stat al SUA, „înţelegerea exprimă intenţia guvernelor SUA şi Azerbaidjan de a iniţia un
dialog la nivel înalt privind securitatea energetică în regiunea caspică, co-prezidat de cele două părţi semnatare ale
memorandumului“8. În comunicatul Departamentului de Stat
al SUA se subliniază că: „Acest dialog la nivel înalt îşi propune să aprofundeze şi diversifice cooperarea deja solidă
dintre guvernele şi companiile celor două state pentru creşterea exportului de petrol şi gaze azere pe piaţa mondială.
O atenţie deosebită va fi acordată realizării conductei de
gaze Turcia - Grecia - Italia şi potenţial proiectului Nabucco
şi altor gazoducte, cu gaz azer, pentru a ajuta Europa să-şi
consolideze securitatea energetică prin diversificarea furnizorilor de gaze. Acest Memorandum de Înţelegere constituie
un element important în parteneriatul nostru cu Azerbaidjan,
care include cooperarea în domeniile energiei, reformei economiei de piaţă şi democraţiei şi securităţii“9. Practic, este
pentru prima dată când americanii „pun pe hârtie“ o înţele-
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gere care face referire la conducta de gaze Nabucco. Acest
parteneriat intervine, practic, după ce anul trecut, preşedintele azer Ilham Aliyev a semnat cu preşedintele Comisiei
Europene, Manuel Barroso, un alt memorandum, UE Azerbaidjan, privind un parteneriat energetic între cele
două părţi, incluzând şi proiectul Nabucco.
Evoluţiile în zonă nu pot fi înţelese fără a se lua în
considerare politicile de securitate energetică ale Federaţiei
Ruse, Ucrainei şi Turciei. Ca succesoare a URSS, Rusia, în
continuare, este un factor major în regiunea Mării Negre.
După o foarte lungă perioadă de timp când Moscova era cel
mai important actor în Marea Neagră, aceasta caută să-şi
menţină rolul de pivot pe care l-a jucat odată în construirea
şi menţinerea „arhitecturii Războiului Rece al ţărmurilor”.
Concepţia neo-imperială a Rusiei în Marea Neagră îşi are
originea în epocile ţaristă şi sovietică, dar mai ales în nevoia de a contracara expansiunea în regiune a SUA şi UE. În
acest sens, preşedintele rus Vladimir Putin a manifestat permanent un interes sporit pentru flota rusă din Marea Neagră
care, în pofida uzurii morale din ultimii 15 ani, reprezintă o
forţă semnificativă de care trebuie să se ţină seama. Declaraţiile preşedintelui rus de genul „Bazinul Mării Negre şi al
Mării Azov se află în zona rusă de interes strategic”10 ori
„Marea Neagră oferă Rusiei acces direct la cele mai importante rute globale de transport”11 nu fac decât să sublinieze
faptul că Rusia nu doreşte să-şi abandoneze poziţiile deţinute în Marea Neagră. Aceste deziderate sunt susţinute pe
teren prin diverse metode; Moscova continuă să obstrucţioneze retragerea bazelor sale din Georgia - Batumi şi
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Akhalkalaki, angajament luat la Summit-ul OSCE de la Istanbul
din noiembrie 1999. Totodată, sunt exploatate tendinţele separatiste ale Abhaziei şi Osetiei de Sud şi a republicii autonome Adjaria; deşi în 2000 au existat unele gesturi care puteau indica faptul că Federaţia Rusă ar începe să-şi respecte
angajamentele internaţionale privind retragerea bazelor
sale militare din Georgia, totuşi, cu excepţia bazei de la
Vaziani şi, la nivel declarativ (verificarea fiind imposibilă)
a bazei de la Gudauta, de fapt majoritatea trupelor ruse au
rămas pe poziţii şi, uneori, desfăşoară acţiuni militare12.
(continuare în nr. 6)
Note:
1. Cam.T.ATANASIU (coordonator), Cam. A.ZEMBA,
Cdor. (r.) V.GRAD, Cdor. Mihai CORNEL, Cdor. G.MARIN,
Puterea maritimă şi diplomaţia navală, Editura Militară,
Bucureşti, 1998, p.86.
2. Ibidem.
3. Idem.
4. Idem.
5. Popa, Vasile, Relaţiile Alianţei cu statele din Estul,
Sud-Estul şi Bazinul Mediteranean, în „Impact Strategic”,
nr.3-4/2003 [8-9], p.77.
6. Ian Bremmer, Sophia Clément, Andrew Cottey,
Thanos Dokos, Emerging Subregional Cooperation Processes: South-Eastern Europe, The Newly Independent States
and the Mediterranean, in T. Veremis and D. Triantaphyllou
(eds.), „The Southeast European Yearbook 1997-1998“
(Athens: ELIAMEP, 1998), p.217-24.
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7. Janusz Bugajki, Op.cit., p.7.
8. ZIUA din 9 septembrie 2007.
9. Ibidem.
10. CDI Russia Weekly, 18 September, 2003.
11. Ibidem.
12. Idem.
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MAIOR LUCIAN VIERU
MAIOR IONUŢ BAZGA

Posibile proiecţii, direcţii de acţiune şi opţiuni
în Regiunea Extinsă a Mării Negre
Dinamica cooperării în arealul Mării Negre este puternic influenţată de mutaţiile ce au avut loc în ultimii ani
în Europa, Orientul Mijlociu şi Asia. În timp ce central - şi
vest-europenii sunt adepţii unităţii, ca soluţie pentru reducerea decalajelor de dezvoltare, afirmării şi funcţionării
democratice a statelor, creşterii standardului de viaţă, rezolvării problemelor de mediu şi eliminării ameninţărilor de
orice fel, Orientul se confruntă cu conflicte fratricide, lipsa
instituţiilor democratice, sărăcia şi terorismul. Asiaticii se
confruntă cu deficitul de unitate, discrepanţe în accesul la
materii energetice şi cu unele probleme rămase deschise

august, 2008

163

Instrucþie ºi învãþãmânt

care le alimentează strategiile de înarmare cu mijloace de
nimicire în masă.
Se impune cu necesitate elaborarea unor noi proiecte
de colaborare şi întărire a securităţii, pentru ca regiunea
Mării Negre să devină una neafectată politic. Dat fiind rolul
pe care vor să şi-l asume în regiune Rusia şi Ucraina (şi
chiar Turcia), probabil că acest lucru nu se va întâmpla într-un
viitor apropiat fără implicarea unor actori puternici, externi, capabili să influenţeze din toate punctele de vedere
dezvoltarea regiunii; având la dispoziţie depozite importante de petrol şi gaze, zona este prea importană pentru ca
Rusia şi Ucraina să renunţe la profitul şi influenţa economică şi politică pe care le generează aceste resurse în acest
moment în Europa. Existenţa unor state care refuză să coopereze cu alte state datorită punctelor contradictorii devenite de acum istorice, legate de teritorii, religie, criterii etnice, interese proprii ce acum sunt schimbate unele faţă de
altele, face necesară crearea unui organism de conducere
regional dinamic şi de sprijin, capabil să dezvolte iniţiative
de cooperare între statele regiunii, găsirea unor soluţii pentru eliminarea conflictelor active şi îngheţate din zonă. Problemele nu se rezolvă prin izolarea entităţilor nerecunoscute; ar trebui găsite mijloacele şi modurile de a le angaja
în dialog; ar trebui realizate scenarii pentru găsirea unor rezolvări prin implicarea tuturor statelor din regiune. Tipurile de integrare propuse de Uniunea Europeană şi NATO s-ar
putea să nu fie modelele ideale pentru integrarea în viitor a
statelor din zona lărgită a Mării Negre, fiind astfel necesa-
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ră găsirea unor soluţii mai flexibile pentru apropierea către
sinergiile naţionale. NATO manifestă un interes evident
pentru integrarea Georgiei şi Ucrainei şi dezvoltă un parteneriat strategic cu Rusia, cu care are demersuri politice în
scopul obţinerii acordului pentru integrarea acestor două
ţări. Uniunea Europeană rămâne încadrată într-o concepţie
învechită care nu ia în considerare integrarea unor ţări lipsite de garanţii economico-financiare majore. Practic, în
acest aspect ne confruntăm cu o dilemă reprezentată de
două paliere: primul îl reprezintă puterea de influenţă a
NATO în a determina Rusia să accepte integrarea Ucrainei
şi a Georgiei (care ar uşura o integrare ulterioară în Uniunea Europeană a acestora) şi al doilea - capacitatea Uniunii Europene de a se adapta cerinţelor de integrare a unor
ţări cu valenţe democratice în detrimentul criteriilor economico-financiare la care acestea au ajuns. Un exemplu al
acestui impas decizional, specific Uniunii Europene, îl reprezintă managementul crizei din spaţiul ex-iugoslav.
Despre cum ar trebui să fie orientarea vestică fundamentală referitoare la Zona Lărgită a Mării Negre în viitoarele decade, Vasile Secăreş opinează: „NATO şi Uniunea
Europeană trebuie să abandoneze postura ambiguă pe care
continuă să o aibă despre ancorarea Zonei Lărgite a Mării
Negre în comunitatea euroatlantică. Un angajament serios
NATO-UE este o trebuinţă care forţează integrarea politică, economică şi de securitate a zonei. Bineînţeles, Georgia
şi Azerbaidjan sunt încă la mulţi ani depărtare de a se califica pentru a fi membri NATO şi UE, dar fără angajament
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mutual şi fără a avea planificat un curs adecvat, viitorul
Sudului Caucazilor ar putea urma o logică diferită de cea
pe care ne-am dori-o”.
Din momentul în care unele state din Zona Extinsă a
Mării Negre au dezvoltat o relaţie indivizibilă cu structurile
euroatlantice, membrii UE au manifestat un interes crescut
faţă de această zonă. Acest lucru înseamnă că există oportunităţi ample de dezvoltare a iniţiativelor cu privire la integrarea viitoare a zonei în structurile euroatlantice, zona devenind astfel un nou punct de focalizare a cooperării transatlantice. Trebuie deci făcute mai multe eforturi pentru o
dezvoltare şi mai mare a rolului unor programe ca Parteneriatul pentru Pace, a Pactului de Stabilitate şi a Iniţiativei
Mării Negre, concentrându-se efortul în particular pe proiecte şi iniţiative concrete. În această idee, NATO poate
continua programele prezente de cooperare şi poate influenţa statele partenere să înceapă sau să continue alte procese de reformă.
NATO se transformă pentru a răspunde întregii game
de ameninţări cunoscute. Prezintă interes deosebit pentru
realizarea unui sistem de securitate stabil la Marea Neagră.
La Summit-ul de la Istanbul a fost proiectată o nouă politică a parteneriatelor strategice pentru a se asigura în viitor o
cooperare mai activă cu ţările din Caucaz, Asia Centrală şi
cu cele din Orientul Mijlociu. În acelaşi timp, Uniunea
Europeană continuă procesul de lărgire. Nevoia de resurse
energetice o apropie tot mai mult de petrolul şi gazele naturale ponto-baltice.
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Specialiştii în domeniu apreciază că Rusia va încerca
în continuare să îşi afirme statutul de principală putere, că
de ea vor depinde livrările sigure şi stabile de energie necesare dezvoltării europene în următorii 10 ani, ceea ce, probabil, va conduce Bruxelles-ul la o serie de concesii. Rusia
este foarte atentă la relaţiile cu vecinii, în special cu cei din
fostul spaţiu sovietic, una din problemele cu care se confruntă fiind tocmai aceea a frontierelor cu aceste state. Se
consideră, de asemenea, că atunci când interesele de stat ale
Rusiei vor dicta, se poate trece la recunoaşterea oficială a
Transnistriei, Abhaziei, Osetiei de Sud şi regiunii NagornoKarabah1. Este posibil să se reducă dimensiunile parteneriatului strategic cu Germania, după schimbarea survenită
în conducerea Bundestagului. Aceasta poate determina o
reorientare a Moscovei către un alt actor euroatlantic puternic. Ucraina va fi, probabil, în următorii ani, reţinută în sfera de influenţă rusească de slabele performanţe economice,
lipsa resurselor energetice, a materiilor prime, dar şi de afinităţile tradiţionale de limbă, tradiţie şi obiceiuri. Turcia,
posesoare a singurului loc de ieşire din Marea Neagră către
oceanul planetar, va fi în anii care vor urma un jucător de
seamă în geopolitica ponto-caspică. Valoarea statutului Turciei
în regiune va fi influenţată însă de modul cum va rezolva
problema kurzilor. Georgia este în curs de ancorare la valorile europene, dorind o ştergere totală a imaginii apartenenţei la spaţiul fost sovietic. Există în Georgia reforme de amploare, dar există şi imobilism în punerea lor în practică.
Separatismul abhaz şi sud-osetian îi afectează integritatea
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teritorială şi îi macină economiile şi forţele. Republica Moldova
doreşte rezolvarea grabnică a conflictului transnistrean,
conştientă fiind că Transnistria poate împiedica orice fel de
traseu european al Chişinăului. Manifestă interes în dezvoltarea cooperării regionale, cu deosebire în domeniile economic şi de securitate. România şi Bulgaria au iniţiative comune şi se sprijină reciproc în realizarea mai multor
programe de cooperare în zona Mării Negre şi în sud-estul
Europei. Existenţa bazelor militare ale NATO pe teritoriul
acestora asigură un plus de securitate şi stabilitate în Bazinul Pontic.
Se poate concluziona că procesul construirii de aranjamente regionale în scopul creşterii încrederii şi cooperării în zonă va sta la baza realizării continuum-ului dintre
zonele Mediteranei şi Mării Negre, extins spre spaţiul
Orientului Mijlociu, Caucazului şi Asiei Centrale.

Contradicţii care se manifestă în zona Mării
Negre
Importanţa geopolitică a zonei Mării Negre rezidă
din tranzitul de materii prime strategice, în special hidrocarburi, din zona Mării Caspice şi din Asia Centrală spre
marii consumatori din Occident. Regiunea a fost şi rămâne
în continuare o zonă în care marile puteri şi-au extins sfera
de influenţă dorind să obţină cât mai multe beneficii pentru
metropole, în detrimentul populaţiilor autohtone. Poziţia
geografică şi posibilităţile de cooperare economică, tehnică
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şi militară au determinat ca zona Mării Negre să nu mai fie
considerată o zonă tampon. Tendinţa este ca aceasta să devină o zonă de tranzit pentru două fluxuri principale cu axa
de propagare est-vest dar cu sensuri contrare: unul al materiilor prime strategice energetice, orientat de la est spre vest
(de la producătorii de energie din Asia Centrală şi zona caspică spre consumatorii din zona euroatlantică); al doilea, de
securitate: de la democraţiile euroatlantice generatoare de
securitate, spre consumatorii de securitate din zona caucaziană şi Orientul Mijlociu.
Există analişti care opinează că există o serie de contradicţii ce se manifestă în zona Mării Negre. Din punct de
vedere geostrategic, între Federaţia Rusă şi Turcia: Rusia
pentru menţinerea şi Turcia pentru extinderea sferei de influenţă peste noile state din regiune care au luat naştere ca
rezultat al dizolvării fostei Uniuni Sovietice şi între Grecia
şi Turcia pentru faptul că fiecare se consideră îndreptăţită
să deţină rolul conducător în regiune, în special în zona
Europei de Sud-Est.
Din punct de vedere economic, între marile puteri,
companiile transnaţionale şi statele riverane contradicţiile rezidă în problema hidrocarburilor şi a conductelor pentru
transportul petrolului şi gazelor naturale din Zona Mării
Caspice şi din Asia Centrală peste Marea Neagră spre centrele principale de consum din spaţiul euroatlantic. Tot pe
plan economic, există contradicţii între statele riverane,
pentru atragerea fondurilor europene destinate dezvoltării
infrastructurii de comunicaţii şi telecomunicaţii.
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Pe plan politico-militar, atât Rusia cât şi Turcia consideră că trebuie să aibă rolul conducător în cadrul iniţiativelor de cooperare navală regională. Rămânând în planul
politico-militar, trebuie amintite contradicţiile între Turcia
şi Rusia, sprijinite de Ucraina, şi România şi Georgia, sprijinite de Bulgaria în ceea ce priveşte contribuţia altor actori
interesaţi la securitatea maritimă din Marea Neagră.
Evoluţiile din Zona Mării Negre sunt strâns legate de
rezolvarea problemei intereselor SUA şi ale Occidentului
în Eurasia şi asigurarea accesului liber la rezervele petroliere din regiune. Americanii doresc mai multe conducte,
poziţie care coincide cu cea a companiilor private care
acţionează în regiunea Mării Negre. Pe de altă parte, Rusia
a revenit pe scena politică şi doreşte să aibă primul cuvânt
în deplasarea „aurului negru”. Eforturile ei de a reveni la
putere sunt demonstrate de Acordul de la Taşket (1996)
pentru apărarea comună a ţărilor din Comunitatea Statelor
Independente dar şi de acordurile bilaterale cu China, Belarus,
Moldova, Ucraina şi NATO, schimburile economice tot
mai consistente cu Uniunea Europeană.
După insuccesul pătrunderii în Transcaucazia, se
apreciază că Turcia se va limita la infiltrarea şi dominaţia
economică în zona Mării Negre prin realizarea cooperării
regionale (CEMN); controlul căilor maritime de comunicaţii în Marea Neagră (strâmtori), Marea Egee şi Mediterana de est şi tendinţa creşterii rolului în cadrul NATO; participarea la controlul resurselor energetice din Zona Mării
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Caspice prin tranzitarea teritoriului turcesc de către principalele conducte de transport al petrolului.
Din perspectivă geografică, istorică, politică şi militară, se poate afirma că ierarhia în funcţie de „putere” a statelor riverane este următoarea: Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina,
România, Bulgaria, Georgia.
După căderea Uniunii Sovietice, la Marea Neagră au
acces direct şase state: Rusia, Ucraina, România, Bulgaria,
Turcia şi Georgia. Pentru patru dintre ele (Ucraina, România,
Bulgaria şi Georgia) „calea pontică“ reprezintă unicul acces maritim. Datorită penetrării adânci în continent, Marea
Neagră dispune de un imens „hinterland“. Este vorba de ţările a căror unică deschidere maritimă se face prin intermediul Dunării, cel mai mare fluviu din Bazinul Pontic. De
asemenea, Republica Moldova, prin intermediul Dunării
maritime, cu care se mărgineşte pe o lungime de 1,8 km,
este o ţară riverană a Mării Negre. În spaţiul pontic, Rusia
contemporană pare să se confrunte cu o situaţie similară
anului 1914, având ca oponent geopolitic principal Turcia.
Pe filiera caucaziană reapare Iranul, făcând vizibilă rivalitatea istorică triunghiulară Iran - Turcia - Rusia. Similitudinea se accentuează şi graţie reapariţiei celor doi actori
clasici - Germania şi Franţa, care au devenit elemente
indispensabile pentru descifrarea formulei geopoliticii pontice.
Extinderea NATO spre estul continentului, prin includerea României şi Bulgariei, poziţionează pentru prima

august, 2008

171

Instrucþie ºi învãþãmânt

dată cele şase ţări riverane într-o poziţie de paritate numerică 3/3, ceea ce ar duce la realizarea unui echilibru şi la
anularea influenţelor ţărilor ex-sovietice în zonă. Această
poziţie geostrategică a României ar putea spori interesul
Rusiei faţă de ţara noastră. Iar o bună relaţie cu România poate chiar un parteneriat strategic cu România - i-ar asigura Rusiei accesul neîngrădit asupra celei mai importante
porţiuni a traseului fluvial cel mai mare din Europa. O bună
relaţie cu România ar contrabalansa într-un fel politica pe
care o duce Ucraina în Marea Neagră şi care nu este defel
convenabilă nici României, nici Rusiei, mai ales în ceea ce
priveşte definirea şi stabilirea platformei continentale.
Pentru Ucraina, importanţa strategică a canalului navigabil pe care îl construieşte pe braţul Bâstroe poate fi
comparată cu coridorul euroasiatic de transport al petrolului. Kievul vrea ca acest canal să devină principala verigă a
altui coridor, nu mai puţin important - coridorul de transport internaţional nr.7, care va prelua asupra lui până la
60% din transportul de mărfuri pe Dunăre. De altfel, argumentul principal al părţii ucraineene pentru construirea
acestui canal este cel economic, Kievul susţinând că prin
tranzitarea canalului românesc Sulina, Ucraina a înregistrat
pierderi de 600 milioane de dolari în ultimii cinci ani. Alt
punct de interes al ruşilor este cel al conductei petroliere
Caucaz - Europa de Vest, dar se pare că interesul american
şi cel al Turciei, pe de-o parte, iar pe de alta, cel al Poloniei
şi Germaniei, ar putea avea, în această bătălie surdă pentru
petrolul caucazian, prioritate. Sunt voci care care cred că,
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în scurtă vreme, prin valoarea sa în hidrocarburi, ca şi prin
complexele probleme care se pun în spaţiul caucazian, zona
din estul Mării Negre şi cea din vestul Mării Caspice vor
deveni în Europa Răsăriteană un fel de „Golf Persic al viitorului“, aşa cum afirma nu de mult amiralul american
Iosef Lopez deoarece, spunea el, liniile de comunicaţie care
traversează Marea Neagră sunt fundamentale, ele sporind
importanţa de îndată ce resursele petroliere din Caucaz vor
lua drumul Europei.
Există cel puţin patru variante de transport al petrolului caucazian:
 Baku (capitala Azerbaidjanului), Supsa, Odesa, Brody,
Adamow Zastaw (varianta poloneză, favorabilă Europei centrale şi nordice şi îndeosebi Germaniei);
 Baku, Odesa, Constanţa, spaţiul balcanic, Europa
de Vest (varianta românească, favorabilă României, spaţiului balcanic, Italiei şi Franţei, deci Europei Centrale şi
Sudice);
 Baku, Iran (varianta favorabilă Rusiei şi, evident,
Iranului);
 Baku, Georgia, Ceyhan (Turcia), care este un drum
mai scurt până la Mediterană dar mult mai costisitor întrucât traversează o zonă muntoasă (preferinţă a oficialităţilor americane, fapt pentru care a şi fost finanţat acest
proiect).
„Afacerea secolului“ devine din ce în ce mai mult o
confruntare între interesele politice şi economice ale celor
foarte puternici. Marii câştigători de pe urma acestei con-
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fruntări par a fi Turcia şi Georgia, iar învinşii, Rusia, Iranul
şi ţările est-europene care sperau şi ele să intre în joc
(Ucraina, Bulgaria şi România).
Preluarea de către UE a principalelor responsabilităţi
în Balcani, prin procesul de stabilizare şi asociere, deschide
perspectiva concretă a includerii statelor din zonă în procesul european de extindere, ceea ce conferă o altă dimensiune eforturilor de cristalizare a politicii externe comune a
UE, cu o componentă substanţială de securitate subregională, experienţă ce poate servi drept model pentru alte arii
sensibile, cum ar fi Caucazul de Sud.
În prezent, riscurile de securitate şi ameninţările nu
mai sunt provocate de state, ci mai curând de apariţia unor
fenomene neconvenţionale cauzate de actori non-statali şi
susţinute prin politicile statelor-problemă, sau a celor cu o
statalitate precară. Dezvoltarea terorismului, proliferarea
armamentelor şi a criminalităţii organizate au transferat politicile de îndiguire spre o nouă configurare a tehnologiilor
şi instrumentelor militare.
Alte ameninţări şi provocări ar mai fi: poluarea tot
mai accentuată a Bazinului Mării Negre, accentuarea/menţinerea conflictelor etnic-separatiste (Transnistria, Abhazia,
Adjaria), exportul de instabilitate: promovarea fundamentalismului islamic şi a intereselor statelor islamice către
sud-estul Europei, prin existenţa unor grupuri etnice compacte în zonele adiacente (turco-tătarii din Peninsula Crimeea,
găgăuzii din Republica Moldova, turcii din sud-estul
Bulgariei etc). Demn de remarcat este faptul că, spre deosebire de sursele de instabilitate, care se manifestă în cadrul
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palierului clasic, cele enumerate mai sus prezintă o caracteristică specială, dată de faptul că urmările lor nu sunt limitate la un nivel anume (politic, economic, social), ele
sunt resimţite la toate nivelurile, ceea ce le face să fie considerate surse majore de instabilitate, cu repercusiuni atât
asupra securităţii naţionale, cât şi asupra celei regionale şi,
implicit, globale.
(continuare în nr 6)
Notă:
1. KRILOV, Igor, Conducta baltică: Moscova a întors foaia, în: „RIA Novosti” din 18 septembrie 2005.
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Roluri şi funcţii educative
ale comandantului
de subunitate.
Interferenţe şi modalităţi
de realizare
LOCOTENENT LUCIAN PĂTRU
LOCOTENENT DANIEL DAVID

„Conducătorul prea temut de supuşi şi cel prea îngăduitor sunt nepotriviţi pentru oaste; teama naşte ură, iar
îngăduinţa prea mare duce la neascultare”.
(Mauricius)

A

ctivitatea militară, procesul de instruire şi educare sunt concepute - mai nou - ca activităţi de
învăţare, cu toate obligaţiile ce derivă pentru cei
implicaţi pe o anumită treaptă ierarhică în acest proces.
Comandantul de subunitate trebuie să aibă o triplă
competenţă: tehnică (vizează pregătirea de specialitate în
domeniul militar), psihopedagogică (vizează calitatea de
instructor şi educator, cu un cuvânt formator) şi managerială (de organizator al vieţii şi activităţii subunităţii pe care
o comandă).
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Educaţia a căpătat sensul unei dirijări a dezvoltării
individului într-o direcţie dorită, a unei modelări a omului
în conformitate cu anumite scopuri dinainte stabilite, potrivit unei voinţe sociale. Aceasta conduce la definirea educaţiei ca un ansamblu de referinţe deliberate, sau, în afara
unei voinţe deliberate explicite sau implicite, sistematice
sau neorganizate, care contribuie într-un fel sau altul, la
formarea individului ca om, la obţinerea unor modificări
cantitative şi calitative ale posibilităţilor fizice ale omului
şi ale colectivităţii din care face parte.
În raport cu realitatea subunităţii, actul educaţiei pare
a fi un proces în doi (educator – educat), în care participanţii devin conştienţi de rolurile lor, iar comandantul conduce influenţele exercitate. În pedagogia militară, fenomenul educaţional, care este studiat într-un context social mai
larg, depăşind relaţia bilaterală „comandant – subordonat”,
examinează transformările ce se produc în strânsă legătură
cu mediul, cu viaţa subunităţii, pe cele mai diferite planuri,
ia în considerare procesele de grup, stările de spirit, nivelul
aspiraţiei individuale şi colective.
Educarea militarilor este un proces complex care presupune direcţionarea clară a eforturilor, stabilirea modalităţilor de cooperare între factorii educaţionali, tehnologie şi
metodologia instruirii, adecvate realităţilor şi cerinţelor mediului militar.
Aşadar, putem defini educaţia militară drept un sistem de obiective, acţiuni, metode, procedee şi tehnici, angrenate unitar de organizaţii şi instituţii, în scopul formării
calităţilor necesare luptătorilor, concomitent cu îndeplini-
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rea celorlalte obligaţii moral-cetăţeneşti pe care le au în societate.

Îmbinarea activităţii instructive cu cea educativă
Situarea pe baze ştiinţifice a educaţiei militarilor presupune luarea în considerare a ansamblului de factori ce intervin şi au efecte formative, cum sunt: situaţii tactice divers concepute în privinţa condiţiilor de spaţiu şi timp; militari cu nivel diferit de instruire şi cultură, cu stadii de formare a convingerilor variate; nivelul general de înzestrare
şi cel existent în fiecare unitate militară.
Comandantul are rolul conducător în sensul că el concepe, proiectează programul concret al activităţii instructiv-educative, organizează şi dirijează activitatea de învăţare a militarilor, controlează şi evaluează rezultatele militarilor, făcând corecturile de rigoare.
Comandantul de pluton transmite subordonaţilor cunoştinţe militare generale, tactice, tehnice de specialitate, îi
pregăteşte ca buni executanţi ai misiunilor, mânuitori iscusiţi ai tehnicii din dotare. Totodată, îşi ajută subordonaţii să
înţeleagă rolul şi locul lor ca militari, să-şi formeze o concepţie despre îndatoririle sociale, cultivă sentimente patriotice, atitudinea faţă de muncă, de colectiv şi sine, spirit de
disciplină, intransigenţă faţă de orice manifestare negativă.
Comandantul de pluton are datoria să vegheze ca în
viaţa de zi cu zi a subunităţii să fie respectate normele şi
principiile eticii subunităţii, să facă din situaţiile obişnuite
prilej de a educa.
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De exemplu, la şedinţa de cunoaştere a armamentului
se urmăreşte însuşirea de către militari a principiilor de
funcţionare, a caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea dar
şi cultivarea grijii faţă de armament, a încrederii în puterea
lui de foc, a avantajelor de care dispune folosindu-l corect
pe câmpul de luptă.
Orice exerciţiu tactic oferă posibilitatea ca pe lângă
formarea de luptători iscusiţi să se cultive spiritul de sacrificiu, camaraderia, curajul, gândirea creativă, spiritul de
autonomie.

Diagnosticarea climatului psiho-social şi a
coeziunii subunităţii; măsuri concrete pentru optimizarea acestora.
Comandantul, prin ceea ce întreprinde trebuie să convingă şi, în acelaşi timp, să impună o atitudine de receptivitate faţă de normele şi principiile de muncă şi viaţă ale activităţii militare. El trebuie să militeze pentru respectarea
valorii instituţiei militare, pentru a crea un adevărat cult
faţă de tot ceea ce intră în perimetrul legalităţii şi utilităţii
sociale şi instituţionale.
Crearea unui climat de activitate optim în domeniul
militar nu se poate realiza fără afirmarea autorităţii şi prestigiului comandantului.
Pentru a crea şi menţine coeziunea colectivului pe
care-l conduce, pentru a consolida climatul de muncă, comandantul trebuie să cunoască modul în care evoluează colectivul, stadiul atins în formarea coeziunii, cauzele care
afectează procesul de închegare a colectivului.
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Este necesară adoptarea unui stil de conducere (muncă) elastic, îndreptat atât spre sarcină, cât şi spre relaţii, urmărindu-se armonizarea obţinerii performanţelor pe termen
scurt cu cele pe termen lung, concentrarea eforturilor comandantului de subunitate în direcţia unei strategii de motivare preponderent necoercitivă, de construcţie psihopedagogică care duce la rezultate trainice, ce se manifestă în
timp şi nu uzează din punct de vedere psihic individul.
Pentru a asigura o situaţie de grup normală, trebuie să
se apeleze la stimularea activităţii în comun, organizarea
activităţii de aşa natură încât soluţionarea unor sarcini să
genereze: raporturi de strânsă conlucrare, încurajarea şi
sprijinul relaţiilor de prietenie, ajutorarea celor izolaţi, pentru a se implica şi a fi integraţi în viaţa colectivului, evidenţierea efectelor colaborării în muncă şi acordarea unor
stimulente colective.
Comandantul deficitar în plan voliţional are mereu
îndoieli asupra justeţei hotărârilor pe care le ia, schimbându-le fără să mai aştepte rezultatul; el nu lasă subordonaţilor timp pentru lucru efectiv, intervine inoportun în munca
lor tutelându-i, voind să ştie totul, abdică - în fapt - de la
propriile prerogative. Lipsit de tact şi calm, introduce în
climatul subunităţii elemente de tensiune şi neîncredere,
suprasolicită subordonaţii, îi oboseşte, risipeşte pentru lucruri minore mai multe energii şi capacităţi decât s-ar cuveni.
Conduita înaintată, definitorie pentru personalitatea
ofiţerului armatei noastre, presupune eliberarea de prejudecăţi şi egoism, de acele practici care-l îndepărtează pe comandant de subordonat, erodând unitatea internă a grupului militar.
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Comandantul are datoria să-i înveţe pe subordonaţi
să-şi controleze conduita, să se ferească de idei preconcepute şi să înţeleagă adevăratele sensuri ale libertăţii individuale care nu pot fi realizate decât în cadrul libertăţii colectivului, în acord cu acesta, tot aşa cum firea individuală
renaşte în strânsă legătură cu fericirea generală.
Orice act care contravine intereselor generale de colectivităţi, contravine şi libertăţii personale.
Cunoaşterea temeinică a subordonaţilor, câştigarea încrederii şi a unui prestigiu autentic, vor favoriza dezgheţarea relaţiilor dintre comandant şi subordonaţi, ceea ce va
oferi şefului prilejul de a sesiza limitele cunoaşterii şi comportamentului acelor militari asupra cărora urmează să se
exercite influenţa educativă.
Perfecţionarea formelor de organizare a instruirii şi educării militarilor rămâne o preocupare de permanentă actualitate pentru toţi comandanţii.
Calea cea mai sigură şi cea mai ieftină de realizare a
acestei cerinţe este perfecţionarea psihopedagogică şi metodică a tuturor educatorilor.
„Pentru a fi un şef eficace, trebuie să ai calitatea de a
convinge, să-i înţelegi pe oamenii care muncesc sub
ordinele tale şi să-i încredinţezi fiecăruia sarcinile care să-i
pună în valoare calităţile”.
(Gl.H.N.Schwarzkopf)
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Comunicarea şi informaţia
în procesele manageriale
din armată
LOCOTENENT-COLONEL ING. (R.) PETRU HARABAGIU

MOTTO:
„Când am fost ascultat şi înţeles, am devenit capabil să privesc cu alţi ochi lumea mea interioară şi să pot merge mai departe. Este surprinzător să constaţi că sentimente care erau de-a
dreptul înspăimântătoare devin suportabile de îndată ce ne ascultă cineva. Este stupefiant să vezi că probleme care păreau imposibil de rezolvat îşi găsesc soluţia atunci când cineva ne înţelege”.
(Carl Rogers)

C

omunicarea umană este o relaţie între indivizi.
Omul nu poate trăi izolat de ceilalţi. Istoria omenirii este o istorie a comunicaţiilor umane, a
aglomerărilor umane şi nu una a individului. Ori, în măsura
în care acceptă să trăiască în mijlocul colectivului, omul
este obligat să se supună unor reguli stabilite de comun
acord.
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Definită în modul cel mai simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor, ideilor şi
opiniilor de la un individ la altul şi de la un grup social la
altul.
Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul
comunicării, ca un proces de înţelegere între oameni cu ajutorul transferului de informaţie.
În prezent, comunicarea, informaţia, reprezintă principala dimensiune a existenţei fiecăruia dintre noi, devenind atât de prezentă, încât nici măcar nu mai este percepută ca activitate distinctă.

Comunicarea managerială: caracteristici,
scopuri şi funcţii specifice
Comunicarea managerială reprezintă o componentă
majoră, fundamentală a managementului. Evoluţia acestuia
a determinat apariţia unor forme specifice de comunicare
managerială pentru fiecare etapă din dezvoltarea sa.
Comunicarea managerială este o formă a comunicării
interumane, un instrument de conducere cu ajutorul căruia
managerul îşi poate exercita atribuţiile specifice.
Fiecare manager trebuie să dezvolte şi să promoveze
o politică bazată pe un sistem de comunicare care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a procesului organizaţional la condiţiile în continuă schimbare. Managerul,
prin rolul său de negociator, de promotor al politicii organizaţionale şi transmiţător al acestei politici, trebuie să-şi formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu partenerii organizaţiei, în realizarea politicii externe şi, în acelaşi timp, o
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reţea de informaţii deosebit de utilă în realizarea politicii
interne a organizaţiei militare.
Managementul modern acordă un rol deosebit de important comunicării pe care o consideră o componentă vitală a sistemului managerial al oricărei organizaţii, fie aparţinând managementului privat, fie aparţinând managementului public.
Fiind parte a procesului de conducere prin care managerul îi înţelege pe subordonaţi făcându-se înţeles de
aceştia, comunicarea managerială este orientată nu numai
spre transmiterea mesajelor, ci şi spre schimbarea mentalităţilor şi adaptarea psihologică a acestora la obiectivele
organizaţiei.
Comunicarea managerială reprezintă un auxiliar al
conducerii care pune în circulaţie informaţii despre rezultatul deciziilor care se reîntorc la centrul de decizie, făcând
astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele,
şi a rezultatelor cu planificarea.
Importanţa comunicării în organizaţii se datorează şi
caracterului complex pe care acest proces îl are la acest nivel. Astfel, în orice cadru organizaţional există numeroase
reţele de comunicaţii, respectiv grupuri de canale de comunicaţii regăsite în configuraţii specifice care alcătuiesc sistemul de comunicaţii.
Comunicarea înseamnă aproape totul în management, atâta timp cât de calitatea comunicării depinde înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat, de
la manager până la funcţionarul de pe cel mai de jos nivel
ierarhic, durabilitatea relaţiilor dintre angajaţi, capacitatea
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managerului de a-şi motiva şi conduce subordonaţii, dar şi
raporturile cu mediul extern organizaţiei militare, din care
sunt preluate informaţii deosebit de utile pentru buna funcţionare a acesteia.
În management, problema comunicării este problema
circulaţiei ideilor şi soluţiilor destinate realizării obiectivelor organizaţiei, atât prin canalele deschise în organizaţie,
cât şi prin cele exterioare.
Scopul comunicării manageriale în orice organizaţie
constă în realizarea unei informări corecte, eficiente şi eficace, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, în vederea realizării în condiţii optime a solicitărilor interne şi externe şi în
concordanţă cu obiectivele manageriale şi organizaţionale
stabilite.
Caracteristicile comunicării manageriale desfăşurate
la nivelul organizaţiei militare sunt influenţate, dincolo de
funcţiile de comunicare îndeplinite de fiecare din angajaţi,
de existenţa unor funcţii specifice ale comunicării manageriale:
• funcţia de informare;
• funcţia de transmitere a deciziilor;
• funcţia de influenţare a receptorului;
• funcţia de instruire;
• funcţia de creare de imagine;
• funcţia de motivare;
• funcţia de promovare a culturii organizaţionale.
Aceste funcţii trebuie privite şi înţelese în mod unitar
şi intercondiţionat, orice supradimensionare sau subdimensionare a unei funcţii în raport cu celelalte nu corespunde
realităţii.

august, 2008

185

Instrucþie ºi învãþãmânt

Aspecte privind procesele de management şi
structurarea acestora
În fiecare organizaţie militară, procesele de muncă se
împart în două categorii: procese de management şi procese de execuţie. Procesele de management deţin o pondere
mai redusă în cadrul ansamblului proceselor de muncă,
fiind proprii conducătorilor organizaţiei militare.
În cadrul proceselor de management, o mică parte din
angajaţii organizaţiei acţionează asupra celeilalte părţi pentru realizarea obiectivelor stabilite, în condiţii de eficienţă
cât mai ridicată.
Procesele de management reprezintă ansamblul fazelor, proceselor, acţiunilor prin care se determină obiectivele
organizaţiei, resursele şi procesele de muncă necesare realizării obiectivelor şi executanţii proceselor de muncă.
Prin procesele de management se integrează şi corelează munca personalului, folosind un complex de metode
şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor fixate. În cadrul proceselor de management se disting mai multe componente principale, după cum le-a precizat Henry Fayol (1916), care prezintă funcţiile managementului:
1. Previziunea şi planificarea (examinarea viitorului
şi elaborarea planurilor de acţiune);
2. Organizarea (examinarea viitorului şi elaborarea
planurilor de acţiune);
3. Coordonarea (menţinerea la un nivel ridicat a activităţii şi performanţelor subordonaţilor);
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4. Antrenarea (corelarea, echilibrarea, unificarea şi
armonizarea tuturor activităţilor şi eforturilor);
5. Control – evaluare (supravegherea, îndrumarea în vederea respectării normelor, regulilor şi standardelor fixate).
Aceste funcţii alcătuiesc conţinutul procesului tipic
de management care se exercită în toate organizaţiile militare, indiferent de caracteristicile lor.
Procesul tipic de management se structurează, în funcţie de modul în care sunt exercitate funcţiile sale, în trei
faze:
Faza previzională este caracterizată prin dominarea
previziunii şi prin exercitarea celorlalte funcţii ale managementului într-o viziune prospectivă. Managementul de tip
previzional se concentrează asupra stabilirii de obiective
pentru respectiva organizaţie, deciziile strategice şi deciziile tactice sunt prioritare, ceea ce îi conferă un caracter anticipativ.
Fazei de operaţionalizare îi corespunde predominarea
organizării, coordonării şi antrenării personalului la realizarea zilnică a obiectivelor din planurile organizaţiilor. Acestei faze îi este caracteristic managementul operativ, în care
domină adoptarea şi implementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activitatea de producţie.
Faza de măsurare şi interpretare a rezultatelor obţinute - în care este preponderentă exercitarea funcţiei de control şi evaluare a modului cum au fost realizate obiectivele
planificate în prima fază. Managementul post-operativ, specific acestei faze, are un caracter constatativ, el încheie un
ciclu de conducere şi pregăteşte condiţiile pentru reluarea
următorului ciclu de conducere.
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Cele trei faze există într-o strânsă interdependenţă,
unitate şi intercondiţionare, fiind dificil de disociat, ca urmare a unităţii şi complexităţii procesului de management.
În cadrul proceselor de management, comunicarea şi
informaţiile prezintă o importanţă deosebită atât în derularea celor trei faze, cât mai ales în realizarea obiectivelor
organizaţiei.
Fără o comunicare eficientă la nivelul organizaţiei
militare, bazată pe circulaţia biunivocă a informaţiilor între
factorii de conducere şi subordonaţi, precum şi între aceştia şi mediul extern, procesele de management nu au coerenţă şi nu pot asigura atingerea scopurilor propuse.

Sistemul informaţional al organizaţiei militare
Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul
datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor
menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor
organizaţiei militare.
El se naşte şi se dezvoltă o dată cu organismul în care
funcţionează şi asigură legătura în dublu sens între Sistemul Decizional şi Sistemul Operaţional.
A. Componentele Sistemului Informaţional
1. Datele - reprezintă ansamblul descrierilor unui fenomen sau proces.
2. Informaţiile - reprezintă acele date care au dobândit, prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.
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3. Fluxul informaţional - reprezintă cantitatea de informaţie vehiculată între emiţător şi beneficiarul de informaţie.
4. Circuitul informaţional - desenează traiectul pe care
îl parcurge informaţia de la emiţător până la beneficiarul de
informaţie.
Atât fluxul informaţional cât şi circuitul informaţional sunt caracterizate de lungime, viteză de deplasare, fiabilitate, cost, grad de încărcare etc.
Procesele informaţionale desemnează, în esenţă, un
ansamblu de elemente prin care se stabilesc modalităţile de
culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor.
B. Sistemul Informaţional al Managementului
Procesul managerial este înţeles, în primul rând, ca
un proces de folosire a informaţiei, actul conducerii realizându-se în cadrul ciclului:
INFORMAŢIE —> DECIZIE —> ACŢIUNE
Momentul central al acestui proces îl reprezintă luarea deciziei. Adoptarea acesteia generează informaţia decizională care, transmisă la executanţi, se traduce în acţiuni
de producţie propriu-zisă.
Cuplul informaţie - decizie reprezintă un ansamblu
inseparabil; informaţia (elementul cantitativ sau calitativ
care caracterizează un fenomen sau o activitate) declanşează adoptarea unor decizii; pe de altă parte, deciziile conduc la crearea dezechilibrelor dinamice în sistem, ceea ce
înseamnă înregistrarea a noi informaţii, respectiv a noi decizii etc.
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Sistemul managerial din armată poate fi privit ca reţea de informaţii, de comunicări orizontale şi verticale în
cadrul căreia compartimentele, personalul de conducere şi
personalul condus reprezintă nodurile reţelei.
Sistemul informaţional al managementului poate fi
definit ca sistem manual sau computerizat, proiectat şi aplicat cu scopul de a furniza managerilor, de la toate nivelurile
şi funcţiile, informaţiile provenite din sursele interne şi externe organizaţiei, pentru comunicarea şi utilizarea acestora în adoptarea de decizii eficiente în activităţile de previziune, organizare, coordonare şi control, conform competenţelor specifice.
În acest context, sistemul informaţional al managementului abordat ca „tehnică“ în etapa de luare a deciziei
prezintă următoarele caracteristici:
• se bazează pe o circulaţie verticală a informaţiilor
(între subordonaţi şi conducători);
• este alcătuit dintr-o multitudine de subsisteme care
furnizează informaţii de la cele curente, operative, până la
cele strategice;
• subsistemele componente sunt astfel coordonate şi
integrate, încât formează un tot unitar;
• necesită o bază de date bine pusă la punct, actualizată şi structurată astfel încât să permită accesul rapid al
managerilor la informaţiile stocate în ea;
• utilizează în mare măsură instrumentarul tehnic, solicitând extinderea utilizării sistemelor automate;
• presupune antrenarea continuă a unui personal cu o
înaltă competenţă profesională.
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Deşi are avantajul unor decizii riguros fundamentate
şi adoptate în timp scurt, principala dificultate în aplicarea
sistemului informaţional al managementului o constituie
necesitatea existenţei permanente a unui înalt nivel de pregătire a majorităţii personalului.
Sistemul decizional este strâns legat de sistemul informaţional.
Legătura dintre cele două sisteme poate fi prezentată
sintetic astfel:
a) la intrare, sistemul informaţional furnizează sistemului decizional „materia primă“ (informaţia) pe care acesta din urmă o prelucrează;
b) la ieşire, sistemul informaţional dirijează deciziile
luate în cadrul sistemului decizional pentru a fi executate şi
aplicate de celelalte subsisteme ale instituţiei;
c) sistemul informaţional ca atare necesită un circuit
intern de informaţii.
Sistemul informaţional şi cel decizional sunt cuplate,
variabilele de intrare ale unuia fiind variabile de ieşire ale
celuilalt.
Sistemele informaţionale utilizează tehnologii informaţionale pentru colectarea, transmiterea, stocarea, regăsirea, manipularea, vizualizarea informaţiei folosită în unul
sau mai multe procese de management. Este cunoscut faptul că, oricărei organizaţii, considerată sistem dinamic complex, îi sunt proprii un sistem conducător, unul informaţional şi altul de execuţie (condus).
Urmărind etapele unui ciclu al conducerii se distinge
succesiunea: culegerea informaţiei de stare – analiza – ela-
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borarea informaţiei de comandă - acţiunea. Aceasta pune în
evidenţă faptul că esenţa conducerii poate fi exprimată ca
transformarea informaţiei de stare în informaţie de comandă şi transmiterea acestora între organul conducător şi cel
condus.
Considerat ca o componentă managerială, aspectul
informaţional al conducerii se exprimă prin sistemul informaţional, care este instrument de conducere atât în ansamblu, cât şi la nivelul fiecărei organizaţii.
În definirea sistemului informaţional se operează cu
noţiunea de flux şi circuit informaţional.
Fluxul de informaţii constă în circulaţia stabilă a unui
volum de date între două elemente ale sistemului, independent de natura purtătorului material şi de procedeele folosite, fiind caracterizat prin conţinutul şi destinaţia informaţiei, sensul mişcării şi locurile de decizie şi raportare.
Prin organizarea fluxului se asigură nu numai informaţiile necesare problemelor curente pentru deciziile operative, ci şi pe cale de perspectivă, care depind de competenţele şi răspunderile anumitor niveluri ierarhice, pentru
hotărârile de viitor.
Fluxurile informaţionale urmăresc fluxul deciziilor,
asigurându-se astfel corelarea activităţilor prin efectul de
feed-back.
Circuitul informaţional reprezintă drumul parcurs de
informaţie, iar fluxul este conţinutul şi condiţiile necesare
acestei informaţii.
Circuitul informaţional este foarte strâns legat de management, fapt pentru care i se şi spune circuit de conduce-
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re; orice proces de conducere se desfăşoară într-un circuit
închis, între sistemul conducător şi cel condus, legate între
ele prin calea de comandă (direct) şi calea de reacţie (invers); pe aceste două căi de legătură se transmit comunicări
- mesaje – care conţin informaţii cu ajutorul cărora executantul primeşte comenzile o dată cu datele referitoare la
modul de desfăşurare a acţiunii, având în orice moment
imaginea clară a concordanţei între comandă şi acţiune.
Când se constată o neconcordanţă între scop şi acţiune, se
intervine cu o nouă comandă şi procesul se repetă, având
un caracter ciclic. Deci, conducerea se reduce la transformarea informaţiilor de stare de comandă şi transmiterea
acestora subordonaţilor.
Obiectivul principal al sistemului informaţional este
cuplarea dinamică a celor două sisteme – conducător şi
condus – prin realizarea tuturor legăturilor directe şi invers
între ele, în condiţii de evoluţie permanentă. În acest context, se poate face următoarea afirmaţie: sistemul informaţional dintr-o unitate este determinat de nevoia rezolvării
problemelor manageriale. Buna conducere este condiţionată de existenţa unui sistem informaţional judicios conceput,
atotcuprinzător, capabil să furnizeze managerilor – indiferent de nivelul ierarhic – elemente informaţionale sintetice
şi, după caz, analitice, de care aceştia au nevoie pentru fundamentarea deciziilor luate.
Sistemul informaţional este parte componentă a activităţii de conducere curente şi de perspectivă, dar şi o premisă fundamentală în organizarea pe baze ştiinţifice a muncii.
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Funcţia de bază a sistemului informaţional este asigurarea sistemului de conducere cu informaţiile necesare,
sprijinirea managerilor în reglarea şi coordonarea diverselor sisteme parţiale ale acestui proces, inclusiv informarea
opiniei publice.
Pentru manager este o necesitate vitală de a dispune
de o informare rapidă, corectă şi permanentă, în locul muncii rutinare, o activitate care să ia în considerare previziunile, în cadrul sistemului de conducere şi să transmită direct
şi rapid datele conducerii, fie la cerere, fie printr-o programare, în aşa fel încât managerul să fie întotdeauna pregătit.
La rândul său, sistemul informaţional trebuie să corespundă
unor anumite cerinţe, să fie complet în esenţialitatea lui,
precis şi corect, suplu şi curăţat de informaţii inutile, revizuind cu rapiditate cerinţele previziunii sau adoptării deciziilor.
Caracterul unitar al sistemului informaţional urmăreşte evitarea existenţei în paralel a unor practici contradictorii în diferite subsisteme sau sectoare de activitate din
unitate.

Informaţia - obiect al comunicării prin calculator
Calculatorul este o „imitare superficială a inteligenţei
umane“. Devine creativ atunci când ştim să-l programăm.
În programarea calculatoarelor s-au făcut paşi enormi, de la
stadiul de simplă listă de succesiune, comenzi, la metode
„globale“ de inteligenţă artificială.
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O problemă ce trebuie rezolvată este modul în care se
comunică cu calculatorul. Tehnic vorbind, pentru fiecare
fragment de informaţie trebuie să existe un anumit tip de
structură de date sau un alt mod de a înmagazina cunoştinţe
în memoria calculatorului.
Pentru că omul încă nu a stabilit un mod de reprezentare inteligibil pentru calculator a semnificaţiilor distincte
ale unor cuvinte sau fraze, agentul inteligent nu poate avea
acces la aceste semnificaţii.
Informaţia este fundamentată pe date care au dobândit,
prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.
Deoarece informaţia constituie obiectul principal al
comunicării, trebuie să atingă următoarele calităţi:
• consistenţă - suficient de cuprinzătoare încât să
poată furniza cât mai multe cunoştinţe;
• relevanţă - să poată furniza acele cunoştinţe care
lipsesc, în vederea luării unei decizii;
• exactitate - conţinutul ei să reflecte situaţia reală a
fenomenului;
• oportunitate - să fie furnizată în timp util;
• accesibilitate - să fie clară, uşor de înţeles.
Dezvoltarea activităţilor sociale, care au ca obiect
transmiterea, memorarea sau tratarea informaţiei, a generat
o diversificare fără precedent a naturii informaţiilor, concomitent cu creşterea exponenţială a volumului acesteia.
Organizaţiile sunt sufocate de abundenţa informaţiei.
Secretul depăşirii acestei situaţii este relativ simplu: să ştii
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ceea ce cauţi şi de ce cauţi, sau, altfel spus, să nu stochezi
în mod pasiv orice informaţie care ajunge în organizaţie.
Utilizarea tehnicii automate de prelucrare a informaţiei urmăreşte obiective imediate şi de perspectivă, în
vederea optimizării procesului de comunicare.
Prin apariţia şi răspândirea sistemelor multimedia
care îmbină în mod optim telecomunicaţiile, tehnica de calcul şi audiovizualul, prelucrarea informaţiei capătă noi dimensiuni, atât calitative cât şi cantitative.
Cantitatea de informaţie care inundă universul este
aparent incontrolabilă. În realitate, cei mai mulţi nu se pot
apăra de „bombardamentul“ informaţional, şi nu-l pot
transforma într-un flux accesibil. Pentru a veni în sprijinul
acestora, există instrumente informatice care facilitează
procesul de comunicare şi control a informaţiei, dar toate
acestea vor fi dezvoltate într-o abordare viitoare.
BIBLIOGRAFIE:
1. CÂNDEA, Rodica, CÂNDEA Dan, Comunicarea
managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998.
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3. COMAN, Cristina, Relaţii publice - principii şi
strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
4. MANOLESCU, A., Managementul resurselor
umane, Editura RAO, Bucureşti, 1998.
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Modalităţi eficiente
de instruire a soldaţilor/
gradaţilor voluntari
în domeniul comunicaţiilor
digitale
CĂPITAN IONEL CRĂCIUN
LOCOTENENT DANIEL ŞERBAN

„Cine îşi închipuie că poate progresa prin salturi, nu
face altceva decât să dea înapoi”

P

rofesionalizarea armatei, impusă ca o necesitate
de integrare a României în structurile euroatlantice, de realizare a interoperabilităţii în domeniul militar, a armamentului, tehnicii, echipamentelor şi,
bineînţeles, a acţiunilor militare, a produs mutaţii în „filosofia” procesului de instrucţie. Noile concepte de război
bazat pe reţea, de tehnologie „high tech”, de război informaţional impun pregătire, tehnologizare şi dotare a armatei
fără precedent.
Instruirea soldaţilor/gradaţilor voluntari în domeniul
comunicaţiilor digitale a devenit astfel un factor de importanţă vitală.
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Instruirea soldaţilor voluntari depinde de doi factori
esenţiali:
 realizarea cadrului necesar de instruire prin dezvoltarea şi standardizarea procesului instructiv-educativ şi
dotarea cu tehnică modernă;
 executarea actului de instruire la un nivel performant.
Primul factor necesar în pregătirea performantă îl reprezintă dezvoltarea şi standardizarea procesului instructiveducativ, elaborarea şi implementarea unor documente care
să permită o pregătire uniformă a transmisioniştilor, din
orice categorie de personal ar face parte, precum şi dotarea
cu tehnică de comunicaţii şi informatică digitală.
S-a trecut astfel la elaborarea unor programe individuale de instrucţie (PII), care să cuprindă activităţi standard
de instruire şi evaluare (ASIE), acestea reprezentând o prioritate pentru învăţământul din arma comunicaţii şi informatică.
Este necesar ca pentru aceste ASIE să fie documente
organizatorice şi de evaluare eficiente, pe baza cărora un
instructor trebuie să îşi pregătească subordonaţii pentru
atingerea unor obiective clare, precise. Existenţa unor cerinţe esenţiale pentru fiecare disciplină şi temă de instrucţie
reprezintă şi punctul de referinţă pentru o evaluare a nivelului de cunoaştere şi pregătire pe care îl au soldaţii. În
acest fel, comandanţii vor cunoaşte permanent nivelul de
pregătire a subordonaţilor, iar eventualele probleme vor putea fi remediate înainte ca soldaţii să ajungă la unităţile
beneficiare.
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În ceea ce priveşte baza materială necesară procesului instructiv-educativ, a început un amplu proces de modernizare, de înzestrare cu tehnică modernă, care să permită executarea actului de instruire modern.
Bineînţeles, nu se poate renunţa imediat la tehnica
din „generaţia veche”, fondurile nefiind suficiente pentru o
schimbare imediată şi totală. De aceea, în momentul de faţă
mai există în unităţi şi tehnică de acest tip, dar care pe parcurs va fi înlocuită. Acest lucru obligă atât instructorul cât
şi soldatul voluntar să îşi însuşească tehnica din ambele
generaţii.
În acelaşi timp, trebuie dezvoltată şi capacitatea instructorilor (competenţa profesională a acestora), fiind cunoscut faptul că rolul lor este determinant. Instructorul este
cel care decide calitatea pregătirii subordonaţilor. Numeroasele serii de soldaţi sosiţi pentru instruire au determinat
pe parcurs perfecţionarea instructorilor în „arta” învăţării
subordonaţilor. Pregătirea instructorilor se realizează centralizat, în perioadele când nu sunt efective la instruire, prin
convocări metodice sau prin cursuri de specializare tehnice.
Al doilea factor important îl reprezintă instruirea propriu-zisă. Ca urmare, soldaţii voluntari parcurg etapa instrucţiei individuale de specialitate în batalioane de instrucţie, iar subetapa încadrării pe funcţie, în unităţile beneficiare. Pentru arma comunicaţii şi informatică, unitatea specializată în instruirea soldaţilor voluntari este Batalionul
Instrucţie Transmisiuni „Fraţii Buzeşti”.
Aici, pe parcursul a şapte săptămâni, soldaţii se iniţiază în tainele tehnicii de comunicaţii şi informatică. Se
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impune precizarea că, în comparaţie cu vechiul sistem de
instruire conscript, acum soldaţii se instruiesc preponderent
în specializările pe care vor fi încadraţi la unităţile beneficiare şi li se predau doar noţiuni generale despre alte tipuri
de tehnică.
Instruirea în această perioadă are un predominant caracter practic-aplicativ, noţiunile teoretice fiind predate
succint, soldaţii aprofundându-le prin studiu individual, zilnic, după-amiaza, fiecare beneficiind de un manual specific
instruirii individuale în arma comunicaţii şi informatică.
Pregătirea prin proiecţii de filme, prin utilizarea calculatorului în procesul de instruire (predarea temelor prin materiale realizate în Power Point), instruirea prin simulare,
exerciţiile demonstrativ-metodice, utilizarea sistemului „lecţiilor învăţate” al seriilor de instruire anterioare, precum şi
alte metode nu lipsesc din actul de instruire ce se desfăşoară în unitatea de instrucţie a armei de la Craiova.
Exerciţiile demonstrative prezentate la fiecare început de săptămână au misiunea de a prezenta soldaţilor/gradaţilor voluntari elemente de noutate în ceea ce priveşte
lucrul cu tehnica de comunicaţii. Exerciţiile sunt organizate
şi conduse de un instructor, dar execuţia aparţine exclusiv
soldaţilor.
Folosirea în procesul de instruire a „lecţiilor învăţate” permite eliminarea sau corectarea unor neajunsuri ce au
fost descoperite în actul de instruire a seriilor anterioare,
precum şi standardizarea activităţilor specifice.
Instruirea prin simulare creează o adaptabilitate rapidă a soldatului la realităţile şi necesităţile spaţiului de
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luptă modern. Această parte componentă a instruirii se realizează prin crearea unor momente tehnice şi tactice pe parcursul activităţilor practice de instruire.
Instalările tehnicii în teren sunt de asemenea deosebit de importante. Recunoaşterile în teren, alegerea locurilor de instalare a tehnicii, instalarea, operarea şi strângerea
aparaturii sunt activităţi care nu se pot desfăşura decât
printr-o pregătire temeinică. Exersarea operaţiilor ce se execută în cadrul orelor de întrebuinţare a tehnicii reprezintă
garanţia perfecţionării în pregătire. În acelaşi timp, desfăşurarea exerciţiilor tehnice de specialitate cu grupa/echipajul
este necesară pentru formarea deprinderilor de lucru în echipă.
Având la pregătire tineri dornici de pregătire, cu o dorinţă de reuşită mare, acestora li se facilitează accesul permanent la sălile de specialitate, aici fiecare având la dispoziţie o bază de date adecvată instruirii individuale, în format electronic şi prin manuale de instrucţie.
Proiecţiile de filme instructiv-educative au ca scop
crearea de modele de soldat profesionist, cu calităţi fizice şi
psihice bine dezvoltate, capabil să îşi îndeplinească misiunile profesionale, cu o comportare socială şi etică adecvată.
Toate activităţile se execută şi metodic, astfel încât
fiecare militar să îşi însuşească corect operaţiile. Astfel, pe
lângă lucrul cu mijloacele de comunicaţii şi informatică, în
cadrul orelor de instrucţie de specialitate, prin rotaţie, soldaţii şi gradaţii voluntari desfăşoară şi activităţi de conducere a unor ateliere de cunoaştere şi operare a tehnicii.
Aceasta este latura psiho-pedagogică şi metodică a instrucţiei.
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Aplicând aceste cerinţe şi nu numai, sistemul de formare şi perfecţionare a soldaţilor şi gradaţilor voluntari în
armă se va transforma într-unul axat deplin pe performanţă.
Toate aceste modalităţi de instruire, dar bineînţeles şi
altele care nu au putut fi surprinse în acest material, duc la
concluzia că instrucţia în domeniul armei se desfăşoară
conform normelor, procedeelor şi metodelor folosite şi de
alte armate, fiind concentrate permanent pe îndeplinirea tuturor cerinţelor impuse sistemelor de comunicaţii şi informatice moderne care permit exercitarea conducerii acţiunilor militare în cele mai bune condiţii.
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şi onorurile militare –
între responsabilitate
şi onoare
MAIOR CRISTIAN MITREA

O

istorie a unui popor se păstrează şi prin menţinerea unor datini şi prin cinstirea ei. Momentele
acesteia se amintesc, se comemorează, se aniversează şi se sărbătoresc.
În acelaşi timp, protocolul internaţional aşterne o pleiadă de momente festive, de toast, de întâmpinare care dau
anvergură, diplomaţie şi respect între semeni şi popoare.
Astfel se stabilesc ceremoniile şi onorurile militare.
Responsabilitatea şi onoarea pentru desfăşurarea acestora le purtăm şi le avem cu toţi, ca naţiune. Este etic, moral
şi de bună credinţă să le acordăm o mare importanţă, fără
să privim la alţii spunând: „cât fast la primirea respectivei
oficialităţi” sau „cât de mult îşi cinstesc unii eroii”.
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Încântăm ochiul, presa şi impresionăm prin originalitatea istorică, prin tradiţie, prin profesionalism şi bun simţ.
Am ştiut întotdeauna să fim ROMÂNI.
Primele informaţii concrete despre activităţi de ceremonii şi onoruri militare în ţară datează din vremea lui Ştefan cel Mare: alaiurile acestuia la Cetatea de Scaun a Moldovei. Mai târziu, în secolul XVIII, gărzile s-au pus şi în
slujba hătmăniei, spătăriei şi asigurau fastul şi petrecerile
organizate la palatul domnesc, dar şi în ţară cu diverse ocazii.
Dimitrie Cantemir este primul cărturar care aminteşte
în scrierile sale, în mod expres, despre misiuni de ceremonial militar. Acestea erau ceremoniale organizate la Curtea
Domnească cu prilejul unor sărbători, al primirii solilor importanţi, însoţirea domnilor care ieşeau de la Curte sau conducerea prin ţară a oaspeţilor străini. Tot el aminteşte şi prezenţa muzicii la asemenea festivităţi, care conferea un farmec deosebit, gustat de asistenţă; muzică alcătuită din
trâmbiţaşi, surlari şi toboşari.
Secolul XIX aduce schimbarea atât în societate, cât şi
în armată. Faptul că acea schimbare de atunci o denumim
astăzi progres se datorează unor bărbaţi deosebiţi, domni
ieşiţi din rândul armatei - Alexandru Ioan Cuza, Carol I care au înţeles necesitatea înnoirii armatei. Atunci, la 1 iulie 1860, a luat naştere străbunicul unităţii de gardă „Batalionul 1 Tiraliori”- înfiinţat prin Ordonanţa nr.63 dată
de domnitorul A.I.Cuza. Aceasta a fost prima unitate însărcinată cu misiuni de pază, gardă şi protocol la nivelul şefului statului atestată documentar, concepută şi organizată în
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specificul şi tradiţia Oştirii Române, o unitate operativă,
menită să fie gata oricând de luptă pentru apărarea Curţii
Princiare şi a domnitorului ţării.
După un an, denumirea Batalionului 1 Tiraliori s-a
schimbat în Batalionul 1 Vânători, iar în septembrie 1863 i-a
fost înmânat pentru prima oară steagul tricolor ca Drapel de
luptă, pe faldul căruia scria: „Onoare şi Patrie”.
După abdicarea lui Cuza din 1866, această unitate a
avut mai multe denumiri: Batalionul 2 Vânători, Batalionul
2 Vânători „Regina Elisabeta”, Regimentul 2 Vânători
„Regina Elisabeta”, Regimentul de Gardă Călare. De asemenea, au fost înfiinţate şi alte unităţi de gardă care nu
aveau decât misiunea de a asigura paza Palatului, fapt datorat preluării puterii politice şi militare de către principii
străini, care au adus unităţilor de gardă influenţe din alte
ţări.
În perioada războaielor mondiale, cât şi în cea interbelică, principalele griji ale ţării erau progresul tehnologic
şi apărarea hotarelor, astfel că misiunea de bază a unităţilor
de gardă era participarea alături de celelalte unităţi la „lupta
sfântă”. În acei ani tulburi, la 19 iunie 1930, continuând tradiţiile Batalionului 2 Vânători, se înfiinţa Regimentul 30
Gardă „Mihai Viteazul”, unitate care a luptat eroic în al
Doilea Război Mondial. A fost însă desfiinţată în 1949, iar
numele ei a fost, în mod nedrept, târât prin noroi atunci.
După anul 1964, dar mai ales după evenimentele de
la Praga din 1968, România a simţit nevoia de recâştigare a
valorilor distruse de „pierderea” războiului, precum şi de
recuperare a specificului naţional al armatei. În această
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idee, s-a reînfiinţat Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”,
având aceeaşi structură pe care o are şi astăzi. Unitatea îndeplinea atât misiuni de asigurare a pazei unor instituţii şi
demnitari, precum şi activităţi specifice gărzilor de onoare
constituite cu prilejul sosirii-plecării unor delegaţii oficiale
în România, parte din misiuni pe care le execută şi în prezent Regimentul 30 Gardă.
Începând cu 17 iulie 1964, Regimentul 30 Gardă şi-a
încorporat proprii recruţi, selecţionaţi după criterii precise.
Calitatea trupei se îmbunătăţea astfel substanţial. Militarii
erau selecţionaţi din rândul celor mai bine pregătiţi fizic,
celor mai înalţi şi aspectuoşi. De asemenea, cu aprobarea
Marelui Stat Major – eşalon căruia regimentul se subordona atunci direct – din anul 1964, ofiţerii care urmau să
încadreze funcţia de comandanţi plutoane erau selecţionaţi
dintre cei mai buni din promoţiile Şcolii de Ofiţeri de
Infanterie de la Sibiu. Intenţia era clară: de a alcătui o unitate de gardă care să arate altfel, net superioară celor de
până atunci.
În anul 1978 are loc prima misiune de ceremonie militară în străinătate: aniversarea a şapte decenii de la semnarea Armistiţiului din 1918 – locul de desfăşurare fiind
Campiegne, Franţa. Sarcina de a asigura o inedită gardă
port-drapel a căzut pe umerii Regimentului 30 Gardă
„Mihai Viteazul”.
Conţinutul şi simbolistica onorurilor şi ceremoniilor
militare fac parte din cultura poporului român şi a Armatei
României.
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Ca accepţiune militară, ceremonia militară constituie
ansamblul activităţilor desfăşurate, conform regulilor protocolare, de către unităţile militare cu prilejul unor solemnităţi sau festivităţi specifice armatei şi stabileşte comportarea de grup şi individuală a militarilor şi persoanelor civile participante la festivitate.
Din punct de vedere cultural, ceremonia militară are
dublă funcţionalitate – psihologică şi socială – reprezentând consolidarea coeziunii militare şi dezvoltarea sentimentului de mândrie şi satisfacţie al apartenenţei la Armata
României.
Conform „RG-4, Regulamentul Onorurilor şi Ceremoniilor Militare” - ceremoniile militare se desfăşoară în
principal de către Ministerul Apărării la nivel central şi la
nivel local (garnizoană, unitate) cu ocazia sărbătorilor naţionale, învestirii în funcţie a unor personalităţi civile şi militare, participării acestora la anumite activităţi de pregătire
militară şi la festivităţi care exprimă respectul faţă de imnul
naţional, drapelul naţional, drapelul de luptă, personalităţile civile şi militare străine sau române, evenimentele aniversare şi monumentele recunoscute oficial de către statul
român. Onorul militar se prezintă în cadrul unei ceremonii
sau separat, de regulă, cu un detaşament de onoare constituit din drapel de luptă cu gardă la drapel, gardă de onoare,
muzică militară/ gornişti, în anumite situaţii şi condiţii care
se reglementează pentru fiecare caz în parte, cu aprobarea
Statului Major General.
Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” este unitatea
care are drept principală misiune pregătirea şi organizarea
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desfăşurării ceremonialelor militare. De-a lungul anilor
această misiune a fost îndeplinită cu devotament şi responsabilitate în diferite colţuri ale ţării şi, în ultimul timp, chiar
şi în unele ţări membre NATO. Ne putem face o imagine a
complexităţii misiunilor dacă luăm în calcul numai faptul
că după Revoluţie, militarii regimentului au dat onorul la
peste 138 de şefi de stat şi la 70 de prim-miniştri.
Bineînţeles, cele mai importante ceremoniale au loc
la 1 Decembrie - Ziua Naţională a României. Detaşamente
constituite, instruite şi pregătite minuţios pleacă în diverse
locaţii semnificative, chiar cu o zi-două înainte, dacă e
cazul: la Alba-Iulia, unde Marea Adunare Naţională a proclamat Marea Unire, la Mărăşeşti, unde s-a scris o pagină
importantă din istoria Primului Război Mondial (şi unde se
află Mausoleul Eroilor), la Arcul de Triumf în Capitală.
24 Ianuarie (Unirea Principatelor) este o altă dată de
referinţă în jurul căruia militarii din regiment încep pregătirile. Militarii pleacă în misiune la Iaşi (unde la 5 ianuarie
a fost proclamat domn Al.I.Cuza) şi la Focşani, oraş care
are o semnificaţie istorică, deoarece s-a aflat la graniţa dintre Moldova şi Ţara Românească.
Ziua Forţelor Terestre (23 aprilie), Ziua Forţelor
Aeriene, data proclamării Independenţei României – şi
totodată Ziua Europei (9 mai), Ziua Eroilor, sunt doar câteva din momentele în care se solicită răbdarea şi profesionalismul militarilor din Regimentul de Gardă. De Ziua Eroilor (care se comemorează o dată cu Ziua Înălţării Domnului, după calendarul creştin-ortodox), cele mai importante ceremoniale au loc la „Mormântul Ostaşului Necu-
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noscut”, monument istoric cu o profundă semnificaţie, ce
se află în Parcul Carol din Capitală. Cu prilejul Zilei Eroilor, aici vin an de an să depună coroane preşedintele
României, prim-ministrul, reprezentanţi ai partidelor politice, ministrul Apărării, reprezentanţi ai diverselor instituţii
publice. Trebuie menţionat că o misiune permanentă a
Regimentului 30 Gardă este paza „Mormântului Ostaşului
Necunoscut”, misiune sacră, care nu se încadrează în tiparele unei misiuni obişnuite de pază şi care face onoare
oricărui militar ce execută acest serviciu.
Recent, cu prilejul Summit-ului NATO, batalioanele
de ceremoniale şi onoruri militare şi-au făcut din nou datoria. Militarii au prezentat onorul pentru zecile de delegaţii
invitate, iar muzica militară a regimentului a intonat imn
după imn, la orice oră din zi şi din noapte, la sosirea şefilor
de stat sau înaltelor oficialităţi militare ale NATO. Zilele
Summit-ului NATO (4-6 aprilie 2008) au constituit o piatră
de încercare, dar şi un prilej de afirmare a capabilităţilor
militarilor din Regimentul de Gardă, apropiindu-se astfel şi
mai mult de excepţional.
Deşi în spatele unui ceremonial executat impecabil
stau multe zile de antrenament şi uneori le este greu, militarii regimentului suportă cu stoicism toate momentele dificile şi cu toate că mulţi dintre ei nu recunosc, în cugetul
fiecăruia sălăşluieşte o fărâmă din sentimentul onoarei şi al
mândriei de a se numi militar al Regimentului 30 Gardă
„Mihai Viteazul”.
Articolele apărute în presa scrisă recunosc în Regimentul 30 Gardă o unitate de elită a Armatei Române, o
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onorantă interfaţă între organismul militar şi societatea civilă, un loc unde este greu să ajungi, numai după selecţii riguroase, precum şi faptul că activitatea militarilor regimentului nu este cu nimic mai prejos decât a celorlalţi militari
din unităţi cu acelaşi specific din alte armate moderne şi cu
vechi tradiţii în ceremoniile militare.
Sperăm că o dată cu ridicarea standardului de existenţă al societăţii româneşti, cultul pentru activităţile şi ceremoniile amintite să constituie un adevăr în sufletul fiecărui român, să fie înlăturate mentalităţile prin care se mai
pun întrebări privind natura acestora, personalităţile care
participă sau comentarii tendenţioase mai ales la adresa armatei, instituţie naţională care nu face decât să slujească cu
sfinţenie la păstrarea datinilor şi valorilor strămoşeşti.
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Fazele programului
de activitate fizică

PLUTONIER ANDREI IONAŞ
instructor la Centrul de Pregătire Montană „Bucegi”

D

acă sunteţi sedentar şi doriţi să introduceţi sistematic mişcarea în programul dumneavoastră săptămânal, trebuie să urmăriţi o secvenţă logică,
gradată, a solicitării.
În prima fază, care are tocmai rolul de a facilita includerea graduală a activităţii fizice în programul săptămânal, efortul fizic cel mai recomandat este mersul. Întrucât în
această fază nu se pune problema intensităţii eficiente de
efort, trebuie să aveţi grijă doar de alegerea distanţei şi a vitezei de deplasare, care să vă permită să vă simţiţi bine, confortabil, pe parcursul efortului. Începeţi cu distanţe pe care
le puteţi parcurge lejer, fără oboseală sau durere, după care,
treptat, creşteţi distanţa şi viteza, până puteţi parcurge în
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fiecare zi sau măcar de trei-patru ori pe săptămână 6-8 km,
într-un pas sprinten, alert.
NU UITAŢI! Încercaţi încă din această fază să învăţaţi să vă luaţi pulsul sau frecvenţa cardiacă în efort sau
imediat după, făcând această operaţiune de cât mai multe
ori pe parcursul fiecărei şedinţe de efort fizic.
Familiarizându-vă încă de acum cu această sarcină,
veţi reuşi ca în fazele ce urmează – când se pune problema
să lucraţi la frecvenţă cardiacă plasată în ZFCA (zona frecvenţelor cardiace care asigură antrenarea) - să puteţi măsura cu destul de mare exactitate frecvenţa pulsaţiilor arteriale sau ale bătăilor inimii.
Când aţi reuşit să parcurgeţi de câteva ori (desigur în
zile diferite) cei 6-8 km în pas foarte vioi, înseamnă că puteţi trece la....
Faza a II-a. În această etapă obiectivul nu mai este,
ca până acum, doar de a urmări acomodarea cu efortul, ci
şi îmbunătăţirea semnificativă a condiţiei fizice.
Acest obiectiv îl puteţi realiza, de asemenea, gradat,
iar programul va consta în aşa-numitul „antrenament cu intervale”. Principiul acestui tip de antrenament (care se utilizează foarte mult şi în sportul de performanţă) este reprezentat de alternarea perioadelor de efort cu perioadele de
revenire din efort. Practic, perioadele de efort vor consta în
jogging (alergare uşoară), iar perioadele de revenire după
efort vor consta în mers.
Jogging-ul se va intoduce treptat, pentru că el reprezintă o solicitare de alt tip şi de altă intensitate decât mersul. Se va începe parcurgând câteva zeci de metri în jog-
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ging, urmat de mers pe o distanţă îndeajuns de lungă pentru revenire. De la o zi la alta distanţele parcurse în jogging
vor creşte şi se vor reduce distanţele parcurse în mers.
Se consideră terminată faza a II-a doar în momentul
în care veţi fi în stare să parcurgeţi în jogging continuu, fără
nicio pauză pentru distanţa de 5 km. Dar atenţie! Cei 5 km
trebuie parcuşi într-un asemenea ritm de alergare încât FC
(pulsul) să se plaseze în ZFCA.
Faza a III-a devine individualizată în sensul că aceasta se configurează în funcţie de referinţele sau de posibilităţile fiecărei persoane. Se aleargă cu intensitate de ¼, ½
din posibilităţile proprii, pe o distanţă care variază între 34,5 km, iar intensitatea poate creşte pe ultimii 500 m de
alergare la ¾. După terminarea alergării se desfăşoară exerciţii de respiraţie şi se monitorizează FC.
Pentru a avea autocontrol în ceea ce priveşte programul de activitate corporală este recomandat ca rezultatele
în ceea ce priveşte FC, timpul şi numărul de km monitorizaţi (parcurşi) în fiecare zi de activitate să fie nominalizaţi
într-un tabel individual de monitorizare fizică, creându-se
astfel posibilitatea de a urmări permanent dinamica, dozarea şi densitatea efortului fizic depus.
O mare atenţie se va acorda pregătirii organismului
pentru efort (încălzirii generale), cât şi influenţării selective
a aparatului locomotor (încălzirii specifice). Există unii
care consideră că în acest program, mersul, jogging-ul,
constituie modalităţi de încălzire şi drept urmare nu ar mai
fi nevoie de aşa ceva. Este o mare greşeală. Încălzirea nu
trebuie să lipsească şi, mai ales, ea trebuie făcută minuţios
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atunci când temperatura este mai mică de 15°-16°C. Această încălzire trebuie executată cu multe elemente de stretching (întinderi musculare controlate şi prelungite progresiv),
automasaj la nivelul tendoanelor ahiliene şi al musculaturii
gambelor şi coapselor.
TABEL INDIVIDUAL DE MONITORIZARE FIZICĂ
(MODEL)
Faza şi
Intensitate
Nr. de km
FC
Ziua Ora numărul
Obs.
Propusă Realizată Propuşi Realizaţi Propusă Obţinută
şedinţei

Activităţi desfăşurate în apă – înotul
Activităţile corporale desfăşurate în apă pot reprezenta o parte majoră a programului fiecăruia sau pot constitui modalităţi alternative de efort. Trebuie avut în vedere
că, din punct de vedere energetic, înotul este de patru ori
mai solicitant decât alergarea. Aşa se face că numărul de
calorii care se consumă alergând 1 km se vor cheltui dacă
se parcurg doar 250 m înot.
Mai există un motiv pentru care acest tip de efort este
consumator mare de energie, şi anume acela că valoarea totală a energiei consumate prin acest tip de activitate se consumă în apă, cu ocazia termoreglării interne a organismului. Astfel, inima răspunde diferit la un efort prestat în apă,
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comparativ cu cel prestat pe uscat. Din monitorizările desfăşurate, de regulă inima va avea în medie cu 13 bătăi pe
minut mai mult în apă.
Dacă v-aţi hotărât asupra unui astfel de program, este
obligatoriu a se ţine cont de faptul că o şedinţă de un asemenea efort va dura efectiv cca. 30 minute, timp în care nu
intră şi încălzirea.
ETAPA I. Plasându-vă în zona unde apa va ajunge
până la gât, parcurgeţi în mers patru lăţimi de bazin, după
care vă veţi lua pulsul pentru a observa unde vă aflaţi faţă
de ZFCA. Dacă FC este mai mică faţă de ZFCA, măriţi
viteza de mers. Dacă aţi indentificat viteza de mers în apă,
care aduce FC în zona ZFCA, începeţi să creşteţi durata
mersului de la o şedinţă la alta. Această creştere gradată a
unei serii de mers se realizează până când ajungeţi să fiţi în
stare să faceţi două serii de câte zece minute la viteza corespunzătoare ZFCA.
ETAPA a II-a. Tot în apă până la gât, parcurgeţi
lăţimea bazinului în mers şi vă întoarceţi în jogging. După
ce aţi parcurs patru lăţimi vă luaţi FC sau pulsul şi vedeţi
cum sunteţi în comparaţie cu ZFCA. În şedinţele următoare
creşteţi gradat ponderea jogging-ului până ajungeţi să puteţi face patru serii a câte cinci minute de jogging la o FC
plasată în zona ZFCA.
ETAPA a III-a. Parcurgeţi o lăţime de bazin cu apa
până la gât şi vă întoarceţi înotând. Faceţi serii de patru lăţimi de bazin la început, verificând tot timpul FC pentru a
fi mereu în ZFCA şi măriţi treptat ponderea înotului. Inte-
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resul este să se ajungă ca înotul să reprezinte cât mai mult
din cele 30 de minute cât durează şedinţa.
ETAPA a IV-a. Cu apa până la gât parcurgeţi în jogging o lăţime de bazin şi vă întoarceţi înotând. După patru
lăţimi de bazin verificaţi FC. Apoi treptat, reduceţi ponderea jogging-ului şi creşteţi durata înotului, până când ajungeţi să fiţi în stare să înotaţi patru lăţimi de bazin, fără ca
FC să atingă limita inferioară a ZFCA.
ETAPA a V-a. Înotaţi încet 25 m, vă odihniţi şi iar
înotaţi încet 25 m, după care verificaţi FC. Repetaţi de mai
multe ori aceste combinaţii în cadrul unei şedinţe de antrenament. Variaţi viteza înotului şi durata pauzelor, în aşa fel
încât FC să se afle tot timpul în ZFCA. Reduceţi treptat
durata pauzelor, cu scopul de a ajunge să parcurgeţi două
lungimi de bazin fără pauză, apoi trei lungimi.
ETAPA a VI-a. Măriţi treptat durata înotului pentru
a ajunge, în sfârşit, să puteţi înota continuu la ZFCA, 20-30
minute.
Bibliografie selectivă:
1. DORIN NAN – Activităţi corporale în timp liber,
Editura Alma Mater, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,
2004.
2. MIHAI SANISLAV – Teoria şi metodica educaţiei
fizice şi sportului, Editura Mira Design, Universitatea
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2001.

august, 2008

217

Curriculum istorie,
actualitate şi perspective

MAIOR ING. NICOLAIE GOGHIU

T

ermenul de „curriculum” este consemnat pentru
prima dată în documentele universităţilor din
Leiden (1582) şi Glasgow (1633). Prima lucrare
lexicografică în care apare este „The Oxford English
Dictionary“ (OED), iar înţelesul care i se conferă este cel
de „curs obligatoriu de studiu sau de instruire, susţinut într-o
şcoală sau o universitate“.
În limba latină, termenul desemna fugă, alergare,
cursă, întrecere, car de luptă (Cassell, „Latin-English
Dictionary“). Metamorfozarea înţelesului, din referent al
faptului sportiv în semnificant al contextului educaţional,
este plasată de cercetătorul american David Hamilton (1989)
în torentul mişcărilor ideologice şi sociale din Europa celei
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de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, care au avut,
printre rezultate, tendinţa politicii educaţionale de standardizare a tematicii studiilor universitare. Acest fapt reflectă,
în esenţă, nevoia de control administrativ a statului şi a
reformei protestante. Planificarea şi organizarea conţinuturilor educaţionale au început să se obiectualizeze în documente care purtau numele de curriculum. Autorul menţionează că funcţia iniţială a curriculum-ului a fost aceea de
instrument de eficientizare socială, ulterior prezenţa sa
fiind motivată atât „extern“, cât şi „intern“, de o combinaţie
de „autoritate administrativă şi pedagogică“.
Până la mijlocul secolului al XIX-lea, conceptul de
curriculum a fost folosit în general cu înţelesul de „curs oficial, organizat într-o şcoală, colegiu, universitate, a cărui
parcurgere şi absolvire asigură cursantului un grad superior
de şcolarizare; întregul corp de cursuri oferite într-o instituţie educaţională sau într-un departament al acestuia“
(Webster, „New International Dictionary“). Astăzi, însă,
nicio definiţie nu se bucură de o acceptare unanimă. Termenul circulă în literatura pedagogică cu o mare diversitate de
accepţiuni. S-a observat chiar că există tot atâtea definiţii
câte texte despre curriculum s-au scris.
Principalul neajuns invocat pentru depăşirea accepţiunii iniţiale a fost limitativitatea ariei semantice a termenului. John Dewey este unul dintre primii teoreticieni şi practicieni care au contribuit la extinderea conceptului. Lucrarea sa, „Copilul şi curriculum-ul“ (1902) nu ridică nicio
obiecţie înţelesului tradiţional al conceptului, dar atrage
atenţia asupra posibilei erori a interpretării acestuia ca re-
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prezentând două entităţi diferite, separate: (a) disciplinele
şi subiectele studiate în şcoală; (b) experienţa de învăţare a
copilului, organizată de şcoală.
Profesionalitatea educatorului se detaşează în procesul de corelare a celor două fenomene, printr-o continuă
„reconstituire, care începe de la experienţa actuală a copilului şi se deplasează către ceea ce reprezintă întregul organizat al adevărului asimilat prin învăţare“. „A învăţa greu“ şi
„a învăţa uşor“ sunt realităţi care reflectă nu atât şi nu numai capacităţile copilului şi particularităţile curriculumului (în sens tradiţional, de cunoştinţe preorganizate pentru
a fi însuşite). Determinantă este şi organizarea asimilării
cunoştinţelor sau a „experienţelor de învăţare“, în aşa fel
încât aceasta să avantajeze „înclinaţiile naturale“ ale copilului. Se sugerează, astfel, includerea acestui din urmă demers în cadrul curriculum-ului, ca parte componentă.
Această linie de gândire a evoluat, devenind în preajma primului război mondial destul de populară printre educatori, în special printre cei care reprezentau avangarda reformei educaţiei. Pe acest teren a apărut cartea lui Bobbitt,
„The Curriculum“ (Bobbitt, F., 1918), considerată a conţine prima opoziţie explicită faţă de înţelesul tradiţional al
termenului. Aici se lansează perechea de definiţii a curriculum-ului: (1) întreaga gamă de experienţe directe şi indirecte, constând în desfăşurarea abilităţilor individului; (2)
seriile de experienţe de instruire directe şi conştient proiectate de şcoală, pentru a completa şi perfecţiona abilităţile
individului.
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Aria semantică a termenului se extinde, aşadar, de la
cunoştinţe, cursuri sau discipline, la întreaga experienţă de
învăţare a individului, deci şi la modul în care aceasta este
planificată şi aplicată.
Mai târziu, acest punct de vedere este extins şi redefinit de Tyler (Tyler, R.W., 1949) în „Basic Principles of
Curriculum and Instruction“, curs predat la Universitatea
din Chicago între anii 1930 şi 1940 şi publicat în numai 128
de pagini, supranumite, pe drept cuvânt, „Biblia curriculum-ului“. Cartea este structurată în patru capitole, alocate
răspunsurilor la întrebările:
1) Ce obiective trebuie să realizeze şcoala?
2) Ce experienţe educaţionale trebuie să fie oferite
pentru a atinge aceste obiective?
3) Cum trebuie să fie organizate aceste experienţe?
4) Cum putem determina dacă aceste obiective au
fost atinse?
În 1987 Glatthorn a definit conceptul de curriculum
astfel: „Curriculum-ul înseamnă planul realizat pentru călăuzirea procesului de învăţământ în şcoli, reprezentat, de
obicei, în documente oficiale realizate la câteva niveluri de
generalitate, precum şi implementarea acestui plan în clasă;
aceste experienţe au loc într-un mediu de învăţare care, de
asemenea, influenţează ceea ce este învăţat“.
Toate componentele curriculum-ului – idealul educaţiei, finalităţile educaţiei, obiectivele generale şi operaţionale, conţinuturile, metodele, mijloacele didactice, formele de organizare a învăţării, locul învăţării, evaluarea
performanţelor, modalităţile de articulare între educaţia
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formală, nonformală şi informală, conţinuturile latente sau
implicite, calitatea vieţii şcolare, stilurile pedagogice – sunt
în relaţie reciprocă fiecare cu fiecare şi în ansamblul lor.
Educaţia se desfăşoară în spirală, având ca punct de
pornire definirea sarcinilor şi obiectivele educaţionale; a
doua etapă constă în planificarea unui sistem de evaluare,
apoi se pregăteşte şi se pune în aplicare procesul de predare-învăţare propriu-zis, pentru ca, în final, să se pună în
aplicare evaluarea, ciclul reluându-se cu definirea altor
obiective. Pregătirea unui proces de învăţare în spiritul curriculum-ului presupune un efort mult mai mare decât elaborarea unor planuri, programe şi planificări anuale şi trimestriale la fiecare disciplină. În planificarea curriculară se iau
în considerare elevii şi clasele, nu materiile separat. Acest
fapt implică o cooperare sistematică între profesorii aceleiaşi clase şi între aceştia şi cei de la clasa precedentă.
Această pregătire aprofundată, care se realizează înaintea
începerii anului şcolar, simplifică activitatea ulterioară a
cadrelor didactice şi evită apariţia de „rupturi“ între diferitele secvenţe ale activităţii.
După cum se observă, şi aceşti autori pornesc de la
premisa că un curriculum este opera adulţilor. În procesul
de planificare elevii nu sunt văzuţi ca participanţi direcţi, ci
doar ca factori care trebuie luaţi în considerare în dezvoltarea curriculum-ului.
Unii autori definesc curriculum-ul ca „un set de discipline“, „conţinutul învăţământului“, „un set de materiale“, „un set de obiective, de performanţe“, „experienţa învăţării dirijate“, sau „tot ce se întâmplă în interiorul său
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este dirijat de o instituţie de educaţie, incluzând orientarea
elevului şi relaţiile interpersonale între profesori şi elevi“,
întrucât educaţia este văzută „ca un efort deliberat, sistematic şi susţinut de a transmite, evoca sau însuşi cunoştinţe,
atitudini, valori, deprinderi şi sentimente, precum şi oricare
altă învăţare care rezultă din acest efort, intenţionată sau
neintenţionată“.
În aceste condiţii se înţelege că atât procesul de planificare, elaborare, dezvoltare, proiectare, inovare, reînnoire,
implementare a curriculum-ului, cât şi curriculum-ul ca
produs, este rezultat al reprezentărilor, ideilor, credinţelor,
cunoştinţelor de orice natură ale diverselor categorii de
adulţi care sunt implicaţi în acest proces. În acest sens, curriculum-ul suportă o serie de influenţe care îi dau o formă şi
un conţinut distinctiv de la o ţară la alta sau de la o comunitate la alta.
Pentru a înţelege mai bine noţiunea de curriculum se
poate utiliza tehnica metaforei şi se consideră curriculum
ca un drum pe care elevul trebuie să-l parcurgă de-a lungul
perioadei de şcolarizare, dar şi în fiecare zi de şcoală. În
fiecare an de studiu şi în fiecare oră el trebuie să-şi însuşească, să-şi ia în bagaj şi să ducă cu sine cunoştinţele predate la fiecare disciplină. Fiecare cadru didactic este responsabil de propria disciplină ca de o livadă proprie. Unii
profesori oferă direct „fructele“ livezilor lor, alţii îi invită
sau îi pun pe elevi să le culeagă. Din când în când profesorii evaluează cantitatea de „fructe“ existentă în bagajul
elevilor, dar nu sunt interesaţi de „compotul“ sau, uneori,
„borhotul“ care se produce în „sacul“ fiecărui elev din
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combinaţia tuturor acestor „fructe“. Este de la sine înţeles
că elevii înşişi sunt interesaţi să păstreze numai acele „fructe“ şi să se intereseze numai de acele „livezi“ pe care le
consideră necesare pentru trecerea unor examene.
În activităţile umane, mijloacele tind să devină scopuri. De exemplu, funcţionarea unui spital (care este un
mijloc) înlocuieşte îngrijirea bolnavilor (un scop) astfel încât se poate auzi la miezul nopţii o soră trecând prin saloane şi strigând: „Deşteptarea, e timpul să vă luaţi somniferele!“. În acelaşi fel, disciplinele şcolare au început ca mijloace şi au devenit scopuri în sine. Astăzi, în majoritatea
claselor, faptul că disciplinele sunt mijloace, instrumente
proiectate pentru dezvoltarea unor capacităţi psihice şi pentru însuşirea culturii, nu are nicio consecinţă. Mult mai importante sunt istoria, vocabularul, metodologia şi procedeele disciplinelor. Chiar şi cei mai conştienţi de inadecvarea studiilor specializate – adepţii interdisciplinarităţii – nu
resping organizarea studiilor pe bază de discipline. Ei ştiu
că experienţa umană nu poate fi realizată pe deplin prin încercările de a o „potrivi“ între graniţele unor discipline de
studiu izolate.
Pentru a ne reîntoarce la metafora „drumului“ trebuie
să observăm că un drum planificat dinainte trebuie să ducă
undeva. Într-o societate cu economie planificată, la capătul
drumului fiecărui elev i se oferea un alt drum al vieţii: un
loc de muncă sau un loc în învăţământul superior. În condiţiile unei societăţi democratice şi pluraliste trebuie să ne
întrebăm dacă „drumul“, aşa cum a fost înţeles până acum,
mai duce undeva. Şi, dacă nu, atunci cum poate fi proiectat
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alt „drum“? De asemenea, trebuie să ne întrebăm dacă toţi
elevii trebuie să meargă pe acelaşi „drum“. Cine legitimează „drumul“ ales ?
Există oare căi alternative pentru a ajunge la aceleaşi
finalităţi ? Şi care sunt acele finalităţi capabile, în acelaşi
timp, să se poată potrivi fiecărui tânăr, dar să nu uniformizeze.
În primul rând, educaţia trebuie să înlesnească relaţia
individului cu semenii săi, ceea ce înseamnă însuşirea limbii, codurilor şi mijloacelor de comunicare, a unei culturi
comune etc.
În al doilea rând, educaţia trebuie să înlesnească relaţiile individului cu sine însuşi, adică să realizeze „rânduiala lucrurilor dinăuntru“, echilibrul psihic necesar supravieţuirii în societatea contemporană.
În al treilea rând, educaţia trebuie să înlesnească relaţiile individului cu mediul natural şi artificial, prin înţelegerea şi cunoaşterea acestui mediu dar şi prin capacitatea
de a acţiona în concordanţă cu acesta.
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, educaţia trebuie să
înlesnească relaţiile individului cu ceva mai presus de sine
şi de lume, cu spiritul sau cu divinitatea. Fără un scop care
să fie mai înalt decât simpla existenţă cotidiană şi care să
călăuzească viaţa fiecăruia dintre noi, omul nu-şi află rostul.
În lucrarea „Scrisori despre logica lui Hermes“,
Constantin Noica afirma că cea mai filozofică invenţie a
omenirii este şenila. O dată cu inventarea şenilei omul a inventat nu numai un mod de deplasare, ci „deplasarea cu
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drum cu tot“. A reinventat drumul care se aşterne sieşi.
Dacă un curriculum poate fi astfel proiectat încât de-a lungul „drumului“ parcurs în şcoală de către elev acesta să-şi
ia „drumul“ cu sine şi nu ceea ce se găseşte alături de
„drum“, atunci putem spune că fiecare are propriul său
„drum“ în viaţă, pe care şi-l construieşte singur.
Reluând concluziv ideile de mai sus, constatăm că
problematica relativă la curriculum s-a dezvoltat continuu,
propunând analizei specializate niveluri şi faţete din ce în
ce mai variate ale realului educaţional. Evoluţiile politicii
educaţionale, ale ariei semantice a conceptului, ale acţiunii
curriculare şi ale status-rolului specialistului în curriculum
au fost interdependente. În dinamica lor, aceste fenomene
au configurat tendinţa de astăzi către analiza şi proiectarea
curriculară autentic calificată a situaţiilor educaţionale
concrete şi către diferenţierea şi individualizarea experienţelor de învăţare. Rezultă necesitatea, pentru oricare sistem
educaţional relevant, de a-şi asigura prin pregătire, în departamente universitare de pedagogie şi psihopedagogie, şi
prin încurajarea şi oficializarea comenzilor de analiză/proiectare curriculară, suficiente resurse de specialişti, formaţi pe măsura complexităţii cazurilor pe care le au de rezolvat.
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Artileria terestră
a partenerilor
din Alianţă
MAIOR CIPRIAN PUŞCAŞU

S

tudiul tendinţelor dezvoltării artileriei şi rachetelor terestre pe plan mondial, în următoarele decenii confirmă aprecierea specialiştilor în domeniu,
conform căreia, acestea vor constitui în continuare baza sistemului de lovire al forţelor terestre. Acesta este unul dintre cele mai reprezentative şi complexe sisteme specifice
organismelor militare, care prin organizare şi relaţionare
internă conferă puterea distructivă, necesară manifestării
forţelor terestre în luptă/operaţie.
Capacitatea tehnico–tactică de a executa trageri/lansări asupra unei game diverse de obiective - dispuse la distanţe, de la câteva sute de metri, până la sute de kilometri
- conferă sistemelor de artilerie şi rachete terestre o impor-
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tanţă şi un loc aparte în cadrul sistemului de lovire al forţelor terestre.
Capacitatea de a scoate din luptă un anumit vehicul
sau mijloc de luptă, aflat la 300 km, după o prealabilă identificare, constituie un avantaj pe care merită să îl deţii în
operaţiile asimetrice sau în operaţiile în sprijinul păcii. Mai
mult, dacă timpul necesar pentru a distruge ţintele mobile
sau rapide este suficient de redus, atunci această capacitate
devine chiar mai valoroasă decât rachetele lansate de pe avioane sau submarine, care nici nu pot lovi ţinte în mişcare.
Demersurile actuale de modernizare sunt determinate
de câteva cerinţe imperative ale dezvoltării armamentului
şi tehnicii, între care se detaşează: sporirea mobilităţii armamentului şi tehnicii de artilerie şi rachete terestre; mărirea cadenţei de tragere; creşterea bătăii; creşterea preciziei lovirii obiectivelor; îmbunătăţirea performanţelor mijloacelor de cercetare; sporirea efectului la ţintă; automatizarea conducerii focului.
Cele mai importante progrese în domeniul creşterii
mobilităţii le–au obţinut statele occidentale care, prin implementarea noilor soluţii constructive, îndeosebi prin utilizarea de aliaje uşoare, au creat gurile de foc cele mai competitive.
Un exemplu de referinţă pentru reuşită este obuzierul
de producţie spaniolă M–114/S SITECSA, având calibrul
de 155 mm şi o greutate de numai 7.350 kg, care obţine cu
proiectilul ERFB (Extended Randed Full Bore) o bătaie
maximă de 30 km, şi una de 39 km cu proiectilul ERFB
(Base–Bleed).
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Autotractoarele pentru deplasarea pieselor de artilerie (obuzierul multinaţional FH–70, obuzierul suedez
FH–77, tunul – obuzier GHN–45 – toate calibru 155 mm),
în poziţiile de tragere apropiate, sunt prevăzute cu motoare
policarburant, cu puteri cuprinse între 400–800 CP.
Totodată, se generalizează dotarea pieselor de artilerie cu dispozitive de uşurare a încărcării (greutatea proiectilelor pentru calibru 155 mm este de 43–47 kg), care facilitează realizarea unor ritmuri de tragere mai ridicate. Piesele de artilerie moderne, calibru 155 mm, au ajuns deja la
performanţa de a trage trei lovituri în 12 secunde. Cadenţa
de tragere redusă este una din cauzele renunţării în viitorul
apropiat la obuzierul M–110 calibru 203 mm.
Producerea proiectilului ERFB constituie una din soluţiile la îndemână, capabilă să răspundă cerinţei de a obţine bătăi din ce în ce mai mari. Proiectilul asigură, în prezent, la toate calibrele pentru care a fost produs, un spor de
bătaie de circa 20–40%. Coroborată cu folosirea efectului
„base – bleed”, muniţia pentru guri de foc de 45 de calibre
a dus la mărirea bătăii, în unele cazuri, cu până la 60%.
Una din preocupările de bază ale specialiştilor militari este modernizarea calibrului 155 mm, gura de foc
principală a artileriei armatelor ţărilor membre NATO.
Obuzierul american calibru 155 mm M–114, deşi a
fost conceput în anul 1941, se bucură încă – în ciuda performanţelor sale modeste – de o largă răspândire în întreaga lume. Modernizările cele mai spectaculoase pentru acest
calibru au fost realizate şi se prevede a se obţine în continuare în SUA, Olanda, Spania şi Franţa. Performanţele
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tehnico–tactice evidenţiază cu precădere obuzierul calibru
155 mm M–198 (SUA), dar mai ales obuzierul SITECSA
M–114/S (Spania), în ambele variante constructive – tractat şi autopropulsat.
Obuzierul calibru 155 mm M–198 este complet modernizat, are o ţeavă de 39 de calibre, asigură o distanţă de
tragere de 24 km şi până la 30 km cu proiectilele ERFB,
folosind tehnologia „base–bleed”. Obuzierul SITECSA posedă o ţeavă în lungime de 45 de calibre, ce–i asigură cu
proiectilul standard FRFB o bătaie maximă de 30 km, iar
cu proiectilul „base–bleed”, de 39,6 km.
Ambele obuziere pot trage un număr de 15 tipuri de
lovituri (varietate impusă de necesitatea de a combate întreaga diversitate de ţinte din câmpul de luptă modern),
inclusiv muniţie nucleară.
Intenţiile de dezvoltare a artileriei de câmp în cadrul
NATO sunt orientate nu numai spre modernizarea gurilor
de foc existente, ci şi spre realizarea de noi tipuri care să
satisfacă integral cerinţele spaţiului de luptă modern.
Marea Britanie a realizat, pe principii constructive relativ diferite, două dintre cele mai reuşite prototipuri de
obuziere calibru 155 mm: obuzierul de câmp ultrauşor
(Ultralightweight Field Howitzer – UFN) şi obuzierul prezentat de Royal Ordnance, Grus and Volicle Division.
Obuzierul de câmp ultrauşor cere o ţeavă cu lungimea de 38 calibre, o greutate de numai 3.860 kg şi realizează cu proiectilul base–bleed o bătaie de 30 km. Caracteristicile ce–l recomandă ca deosebit de performant sunt:
coeficienţi de utilizare a metalului şi de eficienţă ale căror
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valori depăşesc cu mult tot ceea ce s–a obţinut până în prezent; greutate scăzută ca urmare a folosirii unor materiale
(aliaje de titan) foarte uşoare; stabilitate ridicată a gurii de
foc pe timpul tragerii datorită reculului variabil şi a siluetei
foarte joase (genuliera este de 0,65 m).
Cel de–al doilea model de obuzier, cu o greutate de
4.260 kg şi cu o ţeavă de 45 calibru, are ca factor de performanţă definitorie bătaia, care ajunge până la 38 km cu proiectilul „base–bleed”.
Industria de armament din Marea Britanie – prin intermediul firmei VSEL (Vikers Shipbuilding and Engineering Limited) – a reconfirmat disponibilitatea şi capacitatea de modernizare şi adaptare, în funcţie de cerinţe, a
armamentului de artilerie din dotare. Astfel, VSEL a realizat modelul DESERT AS 90 calibru 155 mm, 39 calibre
(ulterior 52 calibre), pentru a acţiona în condiţii climatice
tropicale, deşertice. Destinat forţelor aliate, angajate în
conflictul din Golf şi ţărilor din arealul climatic amintit,
acest model s–a impus mai ales ca urmare a îmbunătăţirilor ce au vizat sistemul de răcire al motorului, sistemul de
răcire al uleiului din transmisie, mărirea rezistenţei la pătrunderea nisipului în magazia de muniţii, tipul de şenile
folosite, scutul termic şi instalaţia de aer condiţionat.
O piesă de artilerie redutabilă şi un veritabil punct de
reper pentru artileria viitorului apropiat este obuzierul autopropulsat PzH 2.000 (calibru 155 mm, lungimea ţevii de 52
de calibre) - gura de foc de bază a armatei germane la
începutul secolului XXI.
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O altă ţară membră NATO, Slovacia, s-a preocupat
intens în ultima perioadă pentru alinierea gurilor de foc la
standardele NATO. Acest lucru este reflectat prin realizarea
obuzierului calibru 155 mm/45 calibre – SUZANA - care
se remarcă, între altele, îndeosebi prin: bătaia de 39,6 km
cu proiectilele tip ERFB – „base–bleed”; sistemul automat
de încărcare ce permite tragerea întregii sale unităţi de foc
– 40 de proiectile – în şase minute; aclimatizarea magaziei
de muniţii.
Viitorul gurilor de foc, în viziunea specialiştilor militari americani, îl reprezintă obuzierele M–109 A6 PALADIN şi CRUSADER.
Obuzierul autopropulsat M–109 A6 PALADIN calibru 155 mm poate executa trageri cu proiectile în variante
„HIP” până la 28,5 km. Totodată, obuzierul poate trage
proiectile cu încărcătură nucleară de tipurile „M–454” şi
„M–785”. Sistemul de protecţie împotriva ADMCBRN îi
permite să ducă acţiuni de luptă inclusiv în zone puternic
contaminate radioactiv sau chimic.
Cel mai avansat sistem de luptă terestră al armatei
SUA va fi obuzierul CRUSADER – considerat component
principal al coloanei vertebrale a mijloacelor de sprijin cu
foc, pentru posibilele operaţiuni militare în primele decenii
ale secolului XXI, cel ce „va surclasa orice sistem de artilerie realizat în altă armată din lume”. Se apreciază că îndeosebi prin îmbunătăţirea conexiunilor mijloc de cercetare
– mijloc de lovire, obuzierul CRUSADER – rezultat al tehnologiei de vârf – va revoluţiona modul de executare a
focului la începutul acestui secol.
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În actuala configuraţie, automatizarea obuzierului
permite realizarea unor cadenţe de tragere cu adevărat revoluţionare: 15 proiectile trase în 100 secunde. Având mobilitate sporită (viteză 50 km/h în teren şi 80 km/h pe şosea), bătaie mare – 50 km şi sistem automatizat de conducere a focului, acest obuzier se constituie într–un reper
definitoriu al începutului unei noi „epoci” a artileriei.
CRUSADER, prin mobilitate comparabilă cu cea a tancului M1 ABRAMS, va fi o ţintă mobilă, greu de descoperit
şi mai ales de lovit. Constituirea unităţii de foc exclusiv din
muniţie inteligentă îi va conferi statutul de cel mai eficace
mijloc de foc al forţelor terestre, capabil de a lovi cu foc
orice fel de obiective, inclusiv cele protejate de blindaj,
aflate în mişcare.
În urma celor prezentate putem concluziona faptul
că, în acest moment, artileria terestră a celor mai dezvoltate
state ale partenerilor din Alianţă asigură - din punct de vedere tehnico-tactic - condiţiile necesare îndeplinirii cu succes a cerinţelor impuse de spaţiul de luptă modern.
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şi neletale (2)

LOCOTENENT-COLONEL DR. CHIM. GABRIEL ACHIM
MAIOR DR. DANIEL MOŞTEANU

C

ontinuăm seria de articole referitoare la Armele
neconvenţionale şi neletale cu tratarea unui subiect deosebit, Iniţiativa de Apărare Strategică
sau, cum a mai fost denumit, „Războiul Stelelor“.
Interesul guvernului american faţă de securizarea teritoriului său împotriva unui atac cu rachete balistice datează încă din timpul administraţiei Reagan când, la propunerea preşedintelui, în anul 1983 se pun bazele a ceea ce va
deveni mai târziu National Missile Defense - NMD. Iniţiativa de Apărare Strategică presupunea introducerea în spaţiul extraatmosferic a unui sistem de apărare antirachetă (ce
căpătase în presă denumirea de „războiul stelelor“), sprijinit din punct de vedere tehnic pe sisteme de arme cu ener-
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gie dirijată – lasere de mare putere şi instalaţii capabile să
emită fascicule de particule1.
Din 1983 şi până astăzi, NMD a suferit numeroase
modificări, încercându-se adaptarea sa la premisele politico-economice considerate a fi de actualitate la momentul
respectiv. Conform planurilor actuale, NMD se vrea a fi un
sistem de apărare apt să doboare rachete balistice aflate în
zbor, în spaţiul extraatmosferic, cu ajutorul unor proiectile
de intercepţie lansate de la sol.
Primele semnale privind un atac cu rachete balistice
împotriva SUA sunt emise de către sateliţii de detecţie plasaţi pe o orbită geostaţionară la 36.000 km deasupra Ecuatorului. Sateliţii vor detecta racheta încă din momentul lansării, o vor monitoriza pe parcursul fazei de urcare, timp în
care vor depista locul lansării şi vor furniza informaţii cu
privire la traiectoria proiectilului şi a zonei de impact.
După ce motoarele de propulsie se opresc, alte sisteme de senzori vor prelua sarcina detecţiei, monitorizării şi
izolării focoaselor de ţintele false sau de alte reziduuri eliminate de proiectil. Aceşti senzori reprezintă baza sistemului de apărare antirachetă şi constau în radare în bandă X
(ansambluri de înaltă rezoluţie operaţionale în banda de
10 GHz), versiuni îmbunătăţite ale radarelor de detecţie
timpurie existente şi un sistem de monitorizare a focoaselor
poziţionate în spaţiu.
Datele furnizate de senzorii aflaţi în spaţiul extraterestru sunt recepţionate de centrul de comandă principal
plasat în Muntele Cheyenne (Colorado) şi de un centru de
comandă secundar aflat în perimetrul bazei de lansare a in-
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terceptoarelor. Acolo datele vor fi analizate în vederea aprecierii naturii ameninţării, izolării focosului de ţintele false
şi determinării momentului lansării interceptoarelor.
Odată lansate interceptoarele, centrul de comandă va
continua analiza datelor furnizate de senzori şi va transmite
noi informaţii interceptoarelor printr-un releu de comunicaţii cunoscut sub numele de „In-flight Interceptor Comunications System“ (IFICS). Tot acolo, în cazul în care focoasele nu sunt distruse şi, dacă timpul permite, se va autoriza lansarea unor receptoare adiţionale.
„Arma“ sistemului de apărare antirachetă reprezintă
o îmbinare între interceptor şi o încărcătură explozibilă
extraatmosferică ataşată în scopul detonării focosului. Interceptorul este o rachetă în trei trepte, folosită pentru a
propulsa încărcătura explozivă spre punctul de intercepţie.
În condiţiile în care programul de apărare antirachetă
este proiectat să acopere întreg teritoriul SUA cu ajutorul a
cel mult două baze de lansare, este necesar ca interceptorul
să atingă o viteză foarte mare pentru a putea intra în coliziune cu focoasele în timp util – cca. 15 minute. Propulsoarele pot dezvolta o viteză de până la 7-8 km/s (25.20028.800 km/h). Explozibilul va utiliza senzori infraroşii de
detecţie a căldurii şi senzori de lumină pentru a localiza şi
ataca ţinta.
După desprinderea de interceptor, explozibilul va călători prin spaţiu până în momentul detectării ţintei, pe o
rază de 1.000 km sau chiar mai mare. Utilizând mici rachete de ghidare explozibilul se va autodirecţiona în vederea
stabilirii cursului optim de coliziune.
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Dacă centrul de control şi comandă nu a reuşit cu ajutorul datelor furnizate de radarele de înaltă rezoluţie să izoleze focoasele de ţintele false, explozibilul va efectua operaţiunea folosindu-se de proprii senzori, ulterior urmând a
intra în coliziune cu ţinta la o viteză de 15 km/s (50.000 km/h),
anihilând focosul şi autodistrugându-se. Pentru a mări probabilitatea unei interceptări reuşite vor fi lansate unul sau
două interceptoare pentru fiecare focos detectat.
Dacă timpul permite, centrul de control şi comandă
aşteaptă rezultatele interceptării şi, dacă este necesar, va
autoriza o nouă lansare. Dacă strategia „lansează-priveştelansează“ nu poate fi aplicată din lipsă de timp, centrul
poate autoriza o singură lansare de patru sau cinci interceptoare.

Notă:
1. Ballistic Missile Defense Fact Sheet-History of
BMDO on www.defenselink.mil/specials/missiledef
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LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

D

upă al Doilea Război Mondial, parcul de tancuri
al armatei franceze era format din Shermanuri
americane şi câteva ARL 44 de concepţie franceză. Către jumătatea anilor '50 toate aceste tancuri au fost
înlocuite cu M 47 americane, pe care Statele Unite le furnizase într-un număr destul de mare în cadrul pactului NordAtlantic. În 1956, Franţa, Republica Federală Germania şi
Italia au conceput caietul de sarcini pentru o maşină blindată nouă, mai uşoară şi mai bine înarmată decât M 47 care,
la acea dată, era în serviciu în cele trei ţări. Franţa şi RFG
au studiat fiecare dintre proiectele care corespundeau normelor definite şi au realizat prototipurile pentru AMX-30,
respectiv Leopard 1. Cele două ţări trebuiau să adopte unul
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sau altul dintre cele două tancuri, însă s-a ajuns ca fiecare
ţară să-l păstreze pe cel propriu.
AMX-30 a fost proiectat în biroul de studii al Atelierului de Studii şi Construcţii din Issy-les-Moulineaux
(AMX), asemenea majorităţii blindatelor din armata franceză de după cel de-al Doilea Război Mondial. Primele
prototipuri au fost gata în 1960, iar Atelierul de Construcţii
de la Roanne a scos primele tancuri din producţia de serie
în 1966. În 1982, din cele 2.000 de unităţi fabricate, jumătate erau pentru dotarea armatei, iar cealaltă jumătate pentru export. AMX-30 se fabrica, de asemenea, sub licenţă, în
Spania, pentru dotarea armatei proprii.
AMX-30 este cel mai uşor tanc de primă generaţie
din dotarea armatelor NATO. Cutia blindată este construită
din plăci de oţel laminat sudate, în timp ce turela este turnată dintr-o singură piesă. Armamentul principal se compune din două tunuri, unul de 105 mm şi unul de 20 mm,
montate pe acelaşi ax şi o mitralieră de 7,62 mm pe cupola
comandantului. Arma coaxială este originală prin faptul că
poate fi manevrată independent faţă de tunul principal, cu
40° în înălţime, ceea ce permite executarea tragerilor împotriva avioanelor care zboară la joasă înălţime şi a elicopterelor. AMX-30 are o unitate de foc de 47 proiectile pentru
tunul de 105 mm (19 sunt dispuse în turelă, celelalte în cutia blindată), 1.050 proiectile de 20 mm şi 2.050 cartuşe de
7,62 mm. Muniţiile trase cu tunul de 105 mm sunt de tip
HEAT şi HE, fumigene şi explozive, precum şi un nou
APFSDS (proiectil-săgeată), a cărui viteză iniţială este de
1.525 m/s şi care poate străpunge blindaje de până la 150 mm
sub un unghi de 60°, la o distanţă de 5.000 m.
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Modelul AMX-30 cel mai des fabricat pentru armata
franceză este AMX-30 B2, care prezintă numeroase îmbunătăţiri în comparaţie cu modelul de bază, în particular
printr-un sistem de conducere a focului integrat cu telemetru laser, o cameră LLLTV şi un sistem de transmisie nou.
Pornind de la şasiul AMX-30 clasic a fost dezvoltată o
întreagă gamă de vehicule anexe. Tancul de depanare
AMX-30 D dispune de două trolii şi o macara hidraulică
dispusă pe partea dreaptă a cutiei blindate, pentru a schimba pe loc motorul şi alte piese ale vehiculelor avariate, ca şi
o lamă de buldozer montată în partea din faţă. Versiunea
pod de asalt a tancului are o punte repliabilă care permite
trecerea şanţurilor cu o lărgime de până la 20 m. Un alt
şasiu a fost echipat pentru transportul şi lansarea rachetelor
nucleare tactice sol-sol Pluton, singurele de acest tip pe
care le poate utiliza armata franceză. Un alt şasiu serveşte
ca suport mobil pentru versiunea franceză a sistemului de
rachete Roland şi a sistemului SA-10 Shahine care a fost
pus la punct de către Thomson-CSF pentru a răspunde cerinţelor Arabiei Saudite. Tot pentru Arabia Saudită a fost
fabricată şi o versiune pentru apărarea antiaeriană echipată
cu două tunuri jumelate de 30 mm ce asigură apărarea apropiată pentru bateriile SA-10.
Variante constructive:
AMX-30 Export a fost construit pentru operaţii în
deşert, cu protejarea şenilelor împotriva nisipului şi motorul limitat la o viteză de 60 km/h.
AMX-32 B: are un nou sistem de tragere cu telemetru laser, multe AMX-30 au fost modificate, luând naştere
AMX-30 B2.
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AMX-30 Bernus: are un nou blindaj reactiv adiţional, sub formă de brichete.
AMX-30 D ARV: vehicul de mentenanţă cu macara.
AMX-30 AVLB: sistem de pod mobil.
AMX-30 antrenament: vehicul adaptat pentru instrucţie, fără turelă, dar cu o cabină de observaţie.
AMX-30 EBG: vehicul pentru geniu.
AMX-30 Roland: cu sistem de lansare a rachetelor
Roland montat în locul turelei.
AMX-30 Shahine: sistem de rachete Shahine în locul turelei, model pentru Arabia Saudită.
AMX-30 DCA: cu turelă înarmată cu două tunuri de
30 mm.
Alte detalii
Armament:
– tun de 105 mm;
– tun de 20 mm;
– mitralieră coaxială de 7,62 mm.
Ţări care au tancul în dotare: Franţa, Arabia Saudită,
Spania, Grecia, Irak, Libia, Maroc, Peru, Venezuela, Qatar.
Echipaj: trei oameni.
Echipamente:
– sistem de conducere a focului;
– sistem de vedere pe timp de noapte;
– lansator de grenade fumigene.
Blindaj: maximum 50 mm.
Masă totală: 36.000 kg.
Viteză maximă: 65 km/h.
Autonomie: 600 km.
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LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

T

ancul AMX-30 D a fost construit pentru a îndeplini trei misiuni principale: repararea şi mentenanţa vehiculelor blindate, înlocuirea motoarelor
pe câmpul de luptă şi lucrări de geniu. Şasiul AMX-30 D
este identic cu cel al versiunii de bază, doar suprastructura
este modificată, întrucât vehiculul nu are turelă.
Echipajul este compus din patru oameni: şeful vehiculului, mecanicul-conductor şi trei mecanici. Mecaniculconductor este dispus în partea din stânga-faţă şi are trei
periscoape prin care poate conduce. Unul dintre acestea
poate fi înlocuit cu un sistem de vedere pe timp de noapte.
Comandantul vehiculului este dispus înapoia mecaniculuiconductor şi are o mică cupolă. Aceasta este similară cu cea
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de pe modelul AMX-30 MBT, însă nu este dotată cu sistem
infraroşu. Cupola este prevăzută cu 10 periscoape care asigură un câmp de observare de 360° şi are instalată o mitralieră de 7,62 mm în partea dreaptă. Înapoia tambuchiului
şefului vehiculului este amplasat un altul, mai mic, pentru
cei doi mecanici.
Motorul şi transmisia se află în partea din spate a cutiei blindate şi sunt separate de compartimentul echipajului
printr-un perete para-foc. Suspensia este pe bază de bare de
torsiune şi este formată din cinci roţi duble şi cinci perechi
de galeţi pentru suport, roata motrice este plasată în spate,
iar cea de întindere în faţă. Vehiculul are şi o lamă de buldozer care este acţionată prin două pistoane. Aceasta este
acţionată de către mecanicul-conductor şi este folosită pentru a săpa poziţia de tragere sau pentru a stabiliza vehiculul
pe timpul operaţiilor de mentenanţă sau atunci când se utilizează macaraua. Macaraua este dispusă pe partea dreaptă a cutiei blindate şi ocupă întreaga lungime a acesteia. Are
o sarcină utilă de 15.000 kgf. Este folosită în principal pentru schimbarea blocului-motor sau pentru înlocuirea turelei
pe câmpul de luptă.
Troliul principal este montat la mijlocul cutiei blindate şi are un cablu lung de 100 m şi un diametru de 30 mm.
Un troliu secundar este montat în partea din faţă a cutiei
blindate şi are un cablu de 120 mm la un diametru de 11,2 mm,
cu o sarcină utilă de 3.500 kgf. AMX-30 D are sistem de
protecţie NBC şi aer condiţionat.
AMX-30 D este încă vehiculul-standard al armatei
franceze pentru mentenanţa şi reparaţiile vehiculelor blin-
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date. Trebuie totuşi specificat că nu poate remorca un Leclerc
pentru care, de altfel, a fost construit un vehicul special,
DCL, care este versiunea autovehiculului de reparaţii şi
evacuare pentru acest tip de tanc.
Armament: o mitralieră de 7,62 mm.
Ţări utilizatoare: Franţa, Cipru, Grecia, Quatar, Arabia
Saudită, Spania, Emiratele Arabe Unite, Venezuela.
Echipaj: patru oameni.
Echipamente: lamă de buldozer, macara hidraulică.
Grosime blindaj: nepublicată.
Masă totală: 40.000 kg.
Viteză maximă: 60 km/h.
Autonomie: 650 km.
Accesorii: trei lansatoare de grenade fumigene
dispuse în partea din faţă-stânga a cutiei blindate.
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B

iroul de studii al Atelierului de construcţii de la
Issy-les-Moulineaux a conceput AMX-32 special pentru exploatarea în ţările care solicitau un
tanc cu mare putere de foc şi un blindaj superior celui de la
AMX-30. Primul prototip, prezentat la expoziţia de echipamente militare Satory din 1979, era înarmat cu un tun de
105 mm, la fel ca AMX-30, în timp ce al doilea prototip,
expus în 1981, avea tun de 120 mm şi blindaj îmbunătăţit.
Organizarea interioară a AMX-32 este identică cu cea
a AMX-30: locul mecanicului-conductor este în faţă, ceilalţi trei oameni din echipaj sunt plasaţi în turelă, iar motorul şi transmisia sunt în spate. Armamentul principal este
un tun de 120 mm cu ţeava lisă, iar culata culisează verti-
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cal, produs de către Stabilimentul de Studii şi Fabricaţia Armamentului de la Bourges (EAFB). Ţeava tunului este prevăzută cu un manşon termic pe a cărui faţă interioară sunt
practicate găuri pentru evacuarea fumului după darea focului. Tunul foloseşte două tipuri de muniţii: proiectile de tip
săgeată APFSDS, a căror viteză iniţială este de 1.600 m/s şi
un proiectil polivalent cu o viteză iniţială de 1.050 m/s.
Tunul de 120 mm poate trage şi muniţiile folosite de cel
montat pe Leopard 2, actualmente în dotarea armatelor germană şi olandeză. AMX-32 transportă 38 de proiectile de
120 mm, dintre care 17 sunt păstrate în turelă, iar celelalte
în rastelele speciale din cutia blindată. Tancul mai are un
tun de 20 mm M 963 care este coaxial cu cel de 120 mm şi
montat în partea stângă, ce se poate mişca independent
până la 40°. Unitatea de foc pentru acest tun este de 480
proiectile. Armamentul este completat cu o mitralieră de
7,62 mm, dispusă pe cupola şefului de echipaj, iar pe fiecare latură a turelei sunt montate câte trei lansatoare de grenade fumigene.
AMX-32 se deosebeşte cu uşurinţă de AMX-30 prin
sistemul său de conducere a focului integrat COATAC, care
a fost dezvoltat pornind de la un sistem ce funcţiona pe
micul vehicul de cercetare amfibiu AMX-10RC, aflat în
dotarea armatei franceze de mai mulţi ani. El îi permite
AMX-32 să angajeze ţinte fixe şi mobile atât ziua cât şi
noaptea, cu o cameră TV de intensitate luminoasă redusă,
dispusă în partea stângă a tunului, prin care se poate viziona aceeaşi imagine în acelaşi timp şi pe monitorul comandantului de tanc şi pe cel al ochitorului.
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Comandantul de tanc are şi o lunetă perfect stabilizată, montată în partea superioară a cutiei blindate, cu grosisment de la 2× la 8× pentru vedere pe timp de zi şi 1× pentru vedere pe timp de noapte. Ea poate fi folosită fie pentru
ochire, fie pentru observare. Luneta tunului are grosismentul 10× şi are telemetru laser încorporat.
AMX-32 este echipat cu motor Hispano-Suiza HS 110
de 700 CP, cu 12 cilindri, răcit cu apă la fel ca şi AMX-30,
însă este posibilă şi echiparea cu un motor cu supracompresie de 800 CP. De fapt, la masa mult mai mare pe care o are
AMX-32, are un raport greutate/putere de 17,5 CP/t, mult
mai fiabil decât cel al AMX-30. Tancului i s-a ataşat un şorţ
blindat lateral pentru a fi protejat împotriva proiectilelor de
tip HEAT. AMX-32 este echipat cu sistem de protecţie
NBC şi cu un schnorchel care permite traversarea vadurilor
adânci de până la 4 m. Echipamentul opţional constă în sistem de aer condiţionat, şenile diferite şi un dispozitiv care
injectează păcură în ţeava de eşapament, creând astfel un
nor de fum pentru mascare.
Armament:
– tun de 120 mm;
– tun de 20 mm;
– mitralieră coaxială de 6,72 mm.
Ţări care au tancul în dotare: Franţa, doar ca prototip.
Echipaj: patru oameni.
Echipamente:
– cameră video pentru tragere;
– sistem de vedere pe timp de noapte;
– sistem de conducere a focului;
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– sistem de tragere stabilizată;
– lansatoare de grenade fumigene.
Blindaj: caracteristicile nu sunt publice.
Masă totală: 40.000 kg.
Viteză maximă: 65 km/h.
Autonomie: 530 km.
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AMX-50 (Leclerc) are o masă de 60 t şi prezintă toate caracteristicile unui tanc puternic: tun de 120 mm, blindaj foarte gros, înclinat, motor de 1.000 CP şi sistem semiautomat de încărcare a muniţiei, conceptul fiind asemănător cu cel al lui AMX-13, de unde a împrumutat arhitectura
turelei oscilante. Din diferite consideraţii, proiectul s-a impus cu greutate: în primul rând, preţul său nu putea fi suportat de către o Franţă în convalescenţă, iar în al doilea
rând, crescuse puterea loviturilor cumulative antiblindate şi
începuseră să-şi facă apariţia printre rachetele antitanc
(SS 11, ENTAC) şi proiectilele de tip G, realizate la Institutul Saint-Louis. Astfel s-a dezvoltat un curent în rândul
tuturor potenţialilor beligeranţi ai Războiului Rece, care
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avansa concepţia tancurilor mai uşoare, contându-se pe manevrabilitatea acestora şi pe puterea lor de foc pentru a rezista pe câmpul de luptă. Din acest curent de gândire s-au
născut tancurile: Leopard 1, AMX-30 şi T-62. Singurii care
au rămas fideli tancului greu cu blindaj în unghiuri ascuţite
au fost englezii şi au realizat tancul Chieftain. În perioada
în care AMX-30 era încă în faza de început, armata franceză a început o prospecţie foarte serioasă asupra sistemului de arme care trebuia să-l înarmeze, fără a fi vorba neapărat ca produsul să fie un tanc întrucât, în acea perioadă,
cei mai mulţi ofiţeri credeau că viitorul rege al câmpului de
luptă va fi elicopterul de luptă, ţinând cont de postura particulară pe care o avea atât în armata franceză, cât şi în dispozitivul Alianţei Nord-Atlantice: în al doilea eşalon şi în
pregătirea focului armelor nucleare tactice.
În 1977, un raport al generalilor Monteaudoin şi Preault
recomanda ca mijlocul principal de luptă (Engin Principal
de Combat – EPC) terestru să fie un tanc, în sensul comun
al termenului. Decizia a fost urmată de studii de concept,
sarcină trasată GIAT, ramura industrială a direcţiei tehnice
a armamentelor terestre. Aceste studii interveneau în momentul în care în Statele Unite prototipurile lansate în concursul XM1 erau evaluate, când rulau prototipurile tancului
Leopard 2 iar Israelul filtra primele informaţii asupra tancului Merkava. Pentru început, în deschiderea spiritului
care a generat reflexia strategică asupra naturii EPC s-a cerut inginerilor de la GIAT – şi în special celor din biroul de
studiu al AMX-EPX – să găsească soluţii şi arhitecturi tradiţionale, care au rezistat până în prezent. S-a cerut ca acest
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EPC să învingă un inamic blindat, nemecanizat, superior
numeric (într-un raport de 1/3) prin câştigarea a patru bătălii:
• a informaţiei şi a conducerii, prin folosirea sistemului de achiziţie a obiectivelor în timp real şi o conexiune
permanentă cu mijloacele de supraveghere a situaţiei tactice;
• bătălia tragerilor, prin folosirea unui armament
care să trimită proiectilele antiblindate la distanţă mare şi
cu precizie ziua şi noaptea;
• bătălia mobilităţii, prin folosirea unei rate foarte
mari de motorizare şi a unui tren de rulare de mare performanţă care să permită EPC să se desfăşoare rapid, să se disperseze pentru a evita loviturile artileriei şi aviaţiei şi de a
se concentra în momentul decisiv pentru a da lovituri fatale
inamicului;
• bătălia protecţiei, prin combinarea unei înalte protecţii balistice şi a mijloacelor de dispersie legate de mobilitate.
Lucrul inginerilor de la AMX-APX a fost cu atât mai
delicat cu cât ei nu aveau la dispoziţie niciun component
real. De la şenile şi până la vizorul de pe turelă, totul era
doar în fază de desen, iar presiunile industriale franceze
erau suficient de puternice încât să nu se facă niciun împrumut de tehnologie străină. Cu toate acestea, fuseseră luate
deja două decizii tehnice: aceea de a înarma EPC cu un tun
de 120 mm cu ţeavă lisă, în conformitate cu acordul franco-german asupra standardelor armamentelor pentru tancuri, şi folosirea tehnologiei hiperbare pentru propulsie, de
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preferinţă diesel clasică supraalimentată. În aceeaşi perioadă, biroul de studiu al AMX-APX realiza alte dezvoltări
pentru versiunea B2 a tancului AMX-30, cea a AMX-32 şi
a AMX-40 destinate, în special, exportului. Chiar dacă nu a
avut succesul comercial pe care l-ar fi putut atinge prin performanţele sale, AMX-40 a constituit un excelent exerciţiu
tehnic pentru echipele Satory de Bourges (Centrul de Studii
Armament şi Muniţii) şi putea să-şi însuşească mai bine
toate aspectele legate de la înalta mobilitate la tragerea din
mers şi de la începerea fabricaţiei armamentului de 120 mm
şi a muniţiilor aferente până la integrarea primelor soluţii
de blindaje compozite moderne.
Proiecte a unor versiuni mai grele (53 t), precum 3e4
destinat pieţei egiptene, dotat cu o protecţie balistică de
înalt nivel, comparabil cu Leopard 2 (tancul de referinţă),
fuseseră concepute cu douăzeci de ani înainte. Cu atât mai
mult cu cât promotorii merseseră până la a susţine ideea că
AMX-40 ar fi putut înlocui o parte din parcul AMX-30, folosind bugetele alocate pentru modernizarea numită „B2“,
în vederea dotării armatei franceze cu un excelent tanc de
tranziţie până la apariţia EPC. Un raport al armatei franceze
ar fi crescut cu siguranţă şansele de vânzare a AMX-40 la
export (tancurile britanice Valiant şi braziliene Osorio
aveau, ca şi AMX-40, nenorocul de a nu fi fost preferate de
către armatele naţionale). Cu toate acestea, o astfel de achiziţie ar fi putut constitui ameninţarea unui report, adică
anularea pur şi simplu a proiectului EPC; ca atare, s-a renunţat la idee.
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Armata franceză avea şi alte ambiţii în afară de aceea
de a se dota cu o copie a tancului Leopard 2 şi vedea în
EPC de a treia generaţie ocazia de a lua „câteva lungimi
avans“ faţă de alte armate în domeniile tehnic şi operaţional. Căutarea de soluţii tehnice pentru EPC au fost animate
de o reală dorinţă de inovaţie şi, mai mult, de a păstra echipajul clasic de patru luptători, un concept rămas singular
printre toate celelalte studii care se aliniaseră echipajelor de
trei oameni iniţiate de ruşi o dată cu construirea tancurilor
T-64 şi T-72.
O altă problemă tehnică a constituit-o proiectarea mai
multor turele cu armament în suprastructură care să permită
coborârea echipajului în caroserie cu două variante: echipajul fix dispus în faţă sau cu echipajul într-un compartiment
solidar în planul turelei. A fost studiată, de asemenea, şi varianta montării unui grup motopropulsor în partea din faţă.
La cele două extremităţi ale spectrului tehnic şi în ordinea
crescătoare a inovaţiilor se plasau TC3 (TC pentru turela
convenţională), tancul convenţional (patru oameni şi motorul în spate) diferit faţă de un M1 sau de un Leopard 2 şi de
AS22 (armament în superstructură, trei oameni, motorul în
faţă). Era un soi de Merkava pe care se pusese turela unui
tanc suedez experimental UDES. S-a ales o cale de mijloc
în preselecţia celor două concepte: TC2, cu echipaj redus şi
doi oameni în turelă, încărcare automată şi motorul în spate
şi AS12 care permitea păstrarea armamentului în superstructură (masa redusă şi protecţia echipajului). Nu s-a optat pentru propulsia dispusă în partea din faţă, în principal
datorită temerilor că va avea consecinţe negative asupra
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opticii prin prezenţa unei surse de căldură în partea din faţă
a tancului. Aceasta ar fi fost, într-adevăr, susceptibilă de a
afecta performanţele camerelor termice.
Au fost obţinute totuşi rezultate remarcabile în privinţa mobilităţii ridicate, obţinute cu ajutorul VHM3 (vehicul de înaltă mobilitate nr. 3) şi a suspensiilor de mare sarcină VHM3; era de fapt un şasiu de AMX-30 al cărui tren
de rulare avea unele inovaţii foarte interesante: roata motrice flotantă. Acest sistem, care a fost brevetat, combina
funcţiile clasice ale unei roţi motrice (transmiterea puterii
la şenile prin angrenare) şi cele ale unei roţi de întindere.
Sistemul permitea obţinerea unei tensiuni de şenilă optime
în funcţie de cuplul transmis, ca şi posibilitatea de a se plia
pe obstacolele frontale, fără ca mecanica să suporte şocuri.
În 1979, când alegerea conceptului era încă în studiu,
Franţa şi Germania au angajat noi discuţii pentru a ajunge
să realizeze în comun un tanc. Germanii aveau un oarecare
avantaj faţă de francezi, întrucât Leopard 2 rula deja de
cinci ani. De asemenea, găsirea unui partaj echitabil era imposibil de realizat deoarece Germania nu voia să renunţe la
Leopard 2, propunându-le francezilor să împartă turela,
aceasta din urmă fiind puternic înarmată cu tunul Rheinmetal. Francezilor la rămânea partea electronică, dar era
inacceptabil pentru germani, care cereau jumătate. Acest
partaj, plus o diferenţă asupra calendarului de instalare în
fabricaţie, a precipitat eşecul cooperării franco-germane,
urmând astfel celor germano-american (MBT-70) şi germano-britanic (MBT-80). În fapt, supralicitarea germană era
rezultatul industriei de apărare care nu accepta ideea unui
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EPC franco-german foarte avansat tehnologic, ce ar fi putut
pune în umbră Leopard 2, şi l-ar fi putut constrânge să
împartă piaţa NATO cu francezii. În 1983, TC2 cu turela
plată deservită de doi oameni a fost adoptată pentru EPC.
Au fost construite diverse bancuri rulante pentru a valida
diferenţele de tehnologie: motor hiperbar de 1.500 CP,
cutie de viteză automată şi suspensii pe bare de torsiune
pentru 1BR, 2BR şi 3BR (bancuri rulante), suspensii hidropneumatice pentru Vedys (vehicules d’essais dynamiques
de suspension – vehicule pentru încercarea dinamică a suspensiilor), încărcarea automată pentru TCA (tourelle chargement automatique – încărcare automată a turelei) şi motorizare electrică pentru TME (în fapt, un T105 de la AMX-30
modificat). La salonul de armament Satory X din 1985 s-au
putut observa „bucăţi“ din viitorul tanc.
În ianuarie 1986, EPC a fost denumit oficial
„Leclerc“ de către Paul Quiles, ministrul apărării de la acea
dată, în timpul unei importante prezentări a programului în
faţa înaltelor oficialităţi politice şi militare. TSC (tourele
systme complet – turelă în sistem complet), reunind elementele de tragere (tun, vizor, aparatură de ochire, sistem
de conducere a focului, încărcare automată), a fost asamblată în 1986. Odată integrată pe şasiul 3BR, ea a dat naştere la MSC (Mulet systme complet), foarte reprezentativ
pentru ceea ce va însemna funcţionarea viitorului tanc Leclerc.
De altfel, caracteristicile blindajului compozit erau
testate în poligonul de tragere de la Baurges, integrate printre altele pe vehicule şasiuri ale M47. Au fost fabricate şase
prototipuri: primele trei pentru AMX-APX, următoarele
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trei la Roanne, cu scopul de a începe calificarea procesului
industrial. În raport cu MSC, aceste materiale aveau două
diferenţe majore: integrau blindaje compozite în configuraţie de cvasiserie şi elemente de suspensie hidropneumatică. Fiecare prototip era mai mult sau mai puţin calificat
pentru o funcţie majoră de tragere, mobilitate, integrare a
sistemelor şi protecţie.
Al cincilea prototip se numea Estiene (după numele
generalului care a fost părintele tancurilor în Franţa) şi a
fost cel care a suferit cele mai dure tratamente pentru validarea protecţiei balistice. A fost transportat în poligonul de
la Bourges, unde a fost folosit ca ţintă pentru toate proiectilele săgeată, cumulative, sau minele prevăzute prin specificarea operaţională. Pentru a demonstra calitatea blindajului, tancul este, în momentul de faţă, conservat intact într-un
stabiliment al DGA. În 1990, Leclerc şi-a făcut intrarea în
public cu ocazia expoziţiei de la Salonul Satory.
Plăcile de blindaj ale primelor exemplare de serie
erau, la acea dată, în faza de decupare în centrele de producţie de la Roanne şi de la Tarbes. În decembrie 1991, la
DGA a avut loc ceremonia de recepţie a primului tanc
Leclerc de serie, în prezenţa doamnei mareşal Leclerc.
Anul următor, 1992, trebuia să fie marcat de un eveniment
de o importanţă considerabilă – prima sesiune de probe
care urma să aibă loc în Emiratele Arabe Unite.
Primul Leclerc din seria EMAT Franţa a trecut cu
succes sesiunea de probe pentru mobilitate şi trageri în
condiţiile dificile ale verii din Emirate, cu temperaturi de
peste 50° C. Cu această ocazie, tancul a fost dotat cu clima-

august, 2008

261

Tehnicã militarã ºi armamente

tizare montată deasupra turelei, prefigurând echipamentul
de serie adoptat pentru EMAT câţiva ani mai târziu.
Producţia tancului Leclerc s-a realizat în trei serii, iar
acestea, la rândul lor, au fost împărţite în tranşe de producţie anuală. Seria 1 cuprindea tranşele 1 – 5. Tranşele de
producţie T1 şi T2 erau considerate ca producţie de preserie, iar cele 17 tancuri corespondente au servit la evaluarea operaţională intensivă. Aceste materiale sunt folosite, la
ora actuală, de către armata franceză pentru pregătirea personalului care asigură mentenanţa sau au fost predate constructorului GIAT Industries, pentru a servi ca suport în
vederea evoluţiei tancului şi a modernizărilor realizate la
fiecare tranşă. Configurarea celorlalte tancuri din Seria 1
(T3, T4, T5) a avut în vedere folosirea lor în Europa Centrală. Tancurile care au operat în Kosovo, spre exemplu,
sunt din seria T5.
Tancurile din Seria 2, tranşele 6-9 până la rangul 310
integrează echipamente care le fac apte să acţioneze în
teatrele de operaţii tropicale sau deşertice. La exterior, modificările sunt foarte vizibile în raport cu Seria 1, deoarece
au, deasupra turelei, o instalaţie blindată de climatizare, deflector împotriva noroiului şi răcitor de ulei în formă de
aripi la roata de întindere. Tancurile ultimei tranşe, T9, beneficiază, printre altele, şi de o performanţă mai mare a sistemului de detecţie, prin înlocuirea camerei Athos cu o nouă cameră termică Iris din a doua generaţie, cu ajutorul căreia se realizează ochirea. Ochitorul-şef păstrează sistemul
de intensificare a luminii de la seriile 1 şi 2.
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Seria 2+ (tranşele 10 şi 11) a fost produsă într-o configuraţie foarte evoluată, având – în afara modificărilor
operate în Seria 2 – îmbunătăţiri importante în funcţiile de
protecţie, comunicaţii şi observare-detecţie.
Singura mare funcţiune rămasă neschimbată a fost
mobilitatea, deoarece performanţele şi nivelul de fiabilitate
obţinut atât de către grupul motopropulsor V8EX/ESM 500
cât şi de către trenul de rulare şi suspensie sunt considerate
a fi corespunzătoare necesităţilor operaţionale ale forţelor
terestre franceze şi mult avansate faţă de tancurile similare
inamice sau potenţial concurente. Pentru a face faţă ameninţărilor viitoare, respectiv proiectilelor de tip săgeată din
noua generaţie şi a încărcăturilor cumulative care vor echipa rachetele şi proiectilele din viitorul apropiat, GIAT
Industries a pus la punct blindaje realizate printr-o nouă
tehnologie. Montarea acestui tip de blindaj pe tancurile din
Seria 2+ se va face prin simpla înlocuire a vechilor blocuri
amovibile de protecţie. Concepţia de blindaj lansat prin
Leclerc în anii ’80 îşi dovedeşte în seria 2+ întreaga sa pertinenţă tehnică şi operaţională. Aceasta explică de ce respectivul concept şi-a croit drum şi în alte armate, precum
Leopard 2, Merkava sau Type 98 din China. Blindajele din
seria 2+ modifică uşor forma turelei, mai ales în partea din
faţă.
Capacităţile de comunicaţii şi de comandament au
fost substanţial îmbunătăţite prin introducerea sistemului
Icone (Interface de Comucation Ergonomique – Interfaţă
Ergonomică de Comunicaţii) la postul comandantului de
tanc. Icone este un derivat al sistemului de informaţie ter-
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minal V1 care echipa AMX-10RC, vehiculele blindate
Reco şi primele vehicule blindate de luptă pentru infanterie
VBCI. Icone se prezintă sub forma unui ecran tactil în culori, cuplat la un calculator. Funcţiile sale acoperă o gamă
destul de largă, de la cartografie la navigaţie şi prezentarea
situaţiei tactice, şi de la gestiunea logistică şi alertă la contactul cu inamicul sau cu NBC, la pregătirea misiunii şi redactarea grafică a mesajelor. Acest veritabil multiplicator
de eficienţă decizională aflat la îndemâna comandantului
de pluton şi a şefilor de echipaje a crescut eficienţa tancurilor Leclerc în gestionarea informaţiilor operaţionale în
timp real.
Noile cuceriri tehnice înglobate în electronica tancului în materie de detectori sunt prezente la Leclerc Seria 2+
sub forma a două camere Iris din a doua generaţie, care
sunt integrate în vizorul trăgătorului şi al comandantului de
tanc (înlocuind intensificarea de lumină). În plus, vizorul
comandantului este echipat şi cu un telemetru laser, pentru
a putea vedea mult mai departe şi mult mai precis, constituindu-se într-un avantaj decisiv faţă de potenţialii adversari. Camerele de înaltă performanţă, cuplate la sistemul
Icone, transformă Leclerc într-un veritabil captator de informaţii în timp real care, coroborate cu capacitatea sa de
deplasare în teren şi protecţia balistică oferită, îl fac capabil să evolueze în medii foarte diferite. Tancurilor din Seria
1, tranşeele 3, 4 li s-a actualizat configuraţia împrumutând
de la Seria 2 unele ameliorări, printre care implementarea
de aplicaţii informatice dintre cele mai recente sau îmbunătăţirea sistemului de containere largabile. Tancurile au pri-
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mit noile cutii în partea din spate a turelei şi o trapă în
planşeu pentru apărătoarea antinoroi. În schimb, nu au fost
echipate cu climatizare. Aceste tancuri au primit denumirea
de RT5, RT4 şi RT3.
Variante:
Leclerc Génie – vehicul cu lopată hidraulică şi lamă
de buldozer.
Leclerc de dépannage – vehicul fără turelă, destinat
reparării şi evacuării altor tancuri Leclerc.
Leclerc Pont – fără turelă, amenajat ca pod de asalt.
Armament:
— tun de 120 mm;
— mitralieră coaxială de 12,7 mm;
— mitralieră de 7,62 mm.
Ţări utilizatoare:
— Franţa;
— Emiratele Arabe Unite.
Echipaj: trei oameni.
Echipamente:
— sistem de protecţie NBC;
— calculator de tragere şi telemetru laser;
— aer condiţionat;
— sistem de vedere nocturnă.
Blindaj: nu se cunosc caracteristicile.
Masă totală: 56.000 kg.
Viteză maximă: 70 km/h.
Autonomie: 500 la 600 km.
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SEMNAL
EDITORIAL

Generalul Leonard
Mociulschi
în conştiinţa românilor
LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

G

e n e r a l u l
Mociulschi este
desemnat ca fiind
unul dintre eroii neamului, fiu credincios al poporului român. Schior,
alpinist, scrimer şi trăgător de elită, a intrat în
conştiinţa generaţiei sale
şi a urmaşilor din trupele
de munte ca cel mai complet luptător şi comandant. În prefaţa cărţii,
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generalul (r) dr. Viorel Bârloiu a inserat caracterizarea făcută de colonelul Radu Korne, fost comandant al Diviziei 3
Munte: „Nu cred să fie un ostaş care să nu-l cunoască. Nu
cred să fie vreun vânător de munte care să nu-şi facă o mândrie din faptul că Domnia Sa face parte încă de mult timp
din acest corp de elită. Pentru cei care poate încă nu l-ar
cunoaşte îmi este de ajuns să spun că a condus cele mai
grele şi cele mai riscante operaţiuni ale celor mai încercate
mari unităţi de vânători de munte româneşti – Diviziile 1 şi
4 Munte şi că le-a condus cu glorie. Fericesc Divizia 3
Munte că are cinstea să aibă un asemenea comandant în
fruntea ei şi plec cu mulţumirea ostaşului care şi-a îndeplinit misiunea şi care îşi lasă opera în mâini sigure, magistrale“.
Generalul Mociulschi făcea parte dintr-o veche familie de nobili polonezi naturalizată în România şi a primit o
educaţie serioasă, materiile îndrăgite pe timpul şcolii fiind
istoria, geografia şi sportul. Şi-a făcut stagiul militar la
Regimentul 13 „Ştefan cel Mare“ din Iaşi, iar după absolvirea Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Infanterie din
Bucureşti este repartizat în funcţia de comandant de pluton
– cu gradul de sublocotenent – la Regimentul 8 „Dragoş“
29 Infanterie din Botoşani.
Primul conflict la care ia parte în calitate de luptător
(1913) este primul război balcanic, iar la 15 august 1916,
având gradul de locotenent şi fiind la comanda unei companii, participă la Primul Război Mondial, în cadrul operaţiei
ofensive din Transilvania a Armatei de Nord. În toamna
anului 1916 ia parte la luptele de la Oituz, în calitate de
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comandant de batalion, iar în vara anului 1917 luptă la
Mărăşeşti, în cadrul ofensivei Armatei a 2-a române.
În februarie 1941 este numit comandant secund al
Brigăzii 1 Mixte Munte şi participă cu aceasta la războiul
antisovietic. Pentru merite deosebite este înaintat la gradul
de general de brigadă şi numit în funcţia de comandant
secund al Brigăzii 4 Mixte Munte. Începând cu 20 septembrie 1944, împreună cu Diviziile 337 Infanterie Sovietică şi
Tudor Vladimirescu, trece la ofensivă ajungând, la 13 octombrie, cu toate forţele pe frontiera de vest a României şi,
la 20 decembrie 1944 în Cehoslovacia, unde timp de 70 de
zile a desfăşurat acţiuni de luptă în masivele Jarovina şi
Carpaţii Albi.
La 9 august 1947 este trecut în rezervă, iar la 12 august 1948 este arestat şi întemniţat sub acuzaţia de „duşman al poporului“, în urma unui denunţ anonim de trei rânduri. Timp de şapte ani, fără a fi judecat, execută muncă
forţată la Canalul Dunăre – Marea Neagră (Colonia nr. 4
„Castelu“) şi la Târgu Ocna. În 1955 Tribunalul Capitalei
decide încetarea urmăririi penale şi i se stabileşte domiciliu
forţat la Balj. Este reabilitat în 1964 şi moare 15 ani mai
târziu la Braşov. Conform dorinţei sale este incinerat, iar
cenuşa sa este împrăştiată de către cercetaşii Brigăzii 2 Vânători de Munte pe vârfurile Moldoveanu, Pietrosul Rodnei
şi Omu.
Dincolo de biografia unui om de excepţie, autorul lucrării, colonel (r.) Gheorghe Suman, realizează şi un tablou
a celor două războaie mondiale din perspectiva vânătorilor
de munte. În afara operaţiilor la care generalul Mociulschi
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a luat parte sunt prezentate tendinţele şi mentalităţile
vremii în ceea ce priveşte instrucţia şi modul de ducere a
luptei, lucrarea devenind astfel un interesant document cu
tentă monografică. Colonelul (r.) Gheorghe Suman este
unul dintre cei mai cunoscuţi ofiţeri printre vânătorii de
munte. Este autor şi co-autor la mai multe lucrări de specialitate sau de istorie militară, iar pe timpul în care a fost
în activitate şi-a adus contribuţia la creşterea nivelului pregătirii vânătorilor de munte pe baza unei instruiri moderne.
Este iniţiatorul competiţiei sportive „Patrula Carpaţilor“, o
probă de anduranţă a vânătorilor de munte, care presupune
parcurgerea unui traseu de creastă, lung de 70 km, fiind
replica românească a „Patrulei gheţarilor“, desfăşurată în
Elveţia. Din păcate, de mai mulţi ani – din diferite motive
– competiţia românească nu se mai desfăşoară.
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Revista Academiei
Forţelor Terestre

LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

Am

primit la
redacţie
nr. 1 (49)
din 2008 al „Revistei Academiei Forţelor Terestre“.
Revista este o publicaţie
ştiinţifică recunoscută de
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi este
inclusă la categoria B+.
Publicaţia este structurată pe patru capitole,
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orientate pe domeniile: ştiinţă militară, management, administraţie publică şi ştiinţe sociale, ştiinţe tehnice. Articolele
sunt scrise în limbile română, franceză şi engleză, unele
dintre ele trezind interesul şi celor mai puţin familiarizaţi
cu domeniul. Spicuim aşadar din cuprins: „Regândind rolul
statului în contextul globalizării economice“ (autoare: lect.
univ. Anca Dinicu), „Extinderea – o componentă a transformării NATO“ (autor: cpt. asist. univ. Aurelian Raţiu),
„Recunoaşterea angajaţilor: conducerea resurselor umane
într-o agenţie de turism“ (autor: conf. univ. dr. Lucian
Cernuşca) - unele dintre metodele prezentate pot fi aplicate
cu succes şi în organismul militar (n.red.) -, „Educaţia –
premisă a dezvoltării“ (autoare: mr. lect. univ. dr. Elena
Florişteanu), „Influenţa limbii franceze asupra terminologiei juridico-administrative din Banat, în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea“ (autoare: asist. univ. Dorina Chiş-Toia).
Publicaţia este tipărită de către Editura Academiei
Forţelor Terestre în format A4, are 178 de pagini şi se poate
găsi la bibliotecile unităţilor militare.

274

www.rft.forter.ro

Prolegomene –
istoria gândirii militare
româneşti
LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

La

jumătatea
acestui an a
apărut, sub
semnătura col. lector univ.
dr. Alexandru Rizescu şi
a gl. mr. dr. Nicolae N.
Roman, lucrarea „Prolegomene. Istoria gândirii
militare româneşti“.
Aşa cum se arată
în prefaţă, „Lucrarea este
concepută într-un moment în care ştiinţa mili-
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tară românească, după perioade de căutări proprii influenţate de presiuni exercitate de modalităţile de gândire ale
vremii, a ajuns la stadiul maturităţii, fiind recunoscută ca
ştiinţă de sine-stătătoare“. Procesul de dezvoltare este continuu, deoarece profesioniştii din domeniu se implică în noi
cercetări. De altfel, nici fenomenul militar nu este unul static, dimpotrivă, se caracterizează printr-un dinamism accelerat.
Autorii consideră că utilizarea conceptului „prolegomene“1 în titlul lucrării este justificată deoarece „exprimă
intenţia de a realiza doar o introducere succintă în problematica dezvoltării gândirii militare româneşti, fără a aspira la exhaustivitate sau la afirmaţii definitive“. Ca atare consideră autorii - lucrarea caută să evidenţieze „aspecte,
principii, norme care au orientat formarea şi activitatea profesională a militarilor, dar şi ce capcane trebuie evitate“.
Lucrarea este structurată pe nouă capitole în care se
tratează „Repere conceptuale ale studiului gândirii militare“, „Începuturile gândirii militare“, „Naşterea şi dezvoltarea germenilor gândirii militare moderne“, „Începuturile
gândirii militare româneşti“, „Gândirea militară românească în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea“,
„Gândirea militară înainte de Primul Război Mondial“,
„Orientări şi tendinţe în evoluţia gândirii militare în perioada interbelică“, „Gândirea militară în perioada postbelică“,
„Gândirea militară la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea“.
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Publicaţia este tipărită la Editura Academiei Forţelor
Terestre în format A5, are 184 de pagini şi se poate găsi la
bibliotecile unităţilor militare.
Notă:
1. PROLEGÓMENE - s.n.pl. = introducere succintă în problematica unei ştiinţe sau discipline. • parte introductivă a unei lucrări ştiinţifice, care precedă expunerea
propriu-zisă. (< fr. prolégomènes, gr. prolegomena) sursa:
Noul dicţionar de neologisme, 2002 (n.red.).
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LOCOTENENT-COLONEL DRAGOŞ ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

C

himiştii militari au un nou
curs de specialitate editat de Academia
Forţelor Terestre. Acesta
se numeşte „Bazele dozimetriei“ şi a apărut la începutul anului curent.
Cursul este structurat pe şapte capitole în
care sunt abordate problemele referitoare la caracterizarea fenomenului
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de radioactivitate, supravegherea dozimetrică, principiile
normelor de radioprotecţie, radioecologie, tehnică şi materiale de control nuclear. În lucrare sunt abordate, de asemenea, câteva elemente privind exploziile nucleare şi caracterizarea factorilor distructivi ai acestora.
Cursul se adresează studenţilor, care vor deveni specialişti militari în domeniul apărării NBC, în cadrul căreia
componenta nucleară reprezintă una din principalele direcţii de pregătire. De aceea, în afara cunoaşterii în general a
fenomenului, se are în vedere şi familiarizarea viitorilor
specialişti cu echipamentele specifice ce urmează a le utiliza în cadrul structurilor operaţionale. Lucrarea corespunde
prevederilor Planului de învăţământ al Academiei Forţelor
Terestre, aprobat începând cu seria 2008-2009.
Cursul este tipărit la Editura Academiei Forţelor Terestre în format A5, are 156 de pagini şi se poate găsi la biblioteca Academiei Forţelor Terestre şi la bibliotecile unităţilor militare.
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