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Educa]ia prin modele
în colegiul militar liceal între necesitate ra]ional`
[i obligativitate profesional`
COLONEL CONSTANTIN MORARU

retenþiosul efort de finalizare a reformei procesului educativ
P
desfãºurat în colegiile militare îºi va gãsi materializarea doritã numai în mãsura în care vom fi capabili sã „coborâm” de la conþinutul legilor ºi regulamentelor, de la aspectele manageriale de top, la
valoarea profesorului de la catedrã, a cadrului militar instructor sau nu,
chiar a elevului gradat ºi la nevoia de „radiografiere” a potenþialului
acestora de a fi model de viaþã ºi profesional pentru elevi.
Valorificând experienþa proprie de licean militar, pe aceea dobânditã ca instructor ºi educator al unui numãr însemnat de „cantemiriºti” ºi, nu în ultimul rând, pe aceea, atât de onorantã, acumulatã din
anul 2005 în calitate de comandant al instituþiei, îndrãznesc sã prezint
câteva opinii cu privire la aspectele care vizeazã locul modelului în
„aventura” adolescenþei militare.
Ocupaþi mai tot timpul cu rezolvarea multiplelor aspecte administrative cotidiene, cu rãspunsuri la „faxuri” ºi note telefonice, obiºnuiþi sã enumerãm rezultatele deosebite ale elevilor noºtri, uitãm une-
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ori de problemele, de riscurile ºi de „avertismentele” adolescenþei militare care se accentueazã acum, când peisajul social, aº îndrãzni sã spun
„tradiþional”, îºi schimbã accentuat configuraþia.
Uitãm uneori cã „adolescenþa militarã” reprezintã ani de vâltoare, când se pun aproape dureros întrebãrile – cheie ale vieþii, când imaginea oferitã de „omul adolescent” este aceea a unei veritabile lupte
intelectuale ºi emoþionale cu sine, derulatã sub presiunea nenumãratelor cãutãri.
Într-un asemenea context, dacã vrem sã avem pretenþia cã, în
munca educativã, cooperãm cu modul dinamic în care elevul militar îºi
structureazã personalitatea, se impune categoric adecvarea metodelor
utilizate ºi a stilului adoptat la particularitãþile de vârstã ale „partenerului”, precum ºi la „timpurile” pe care le trãim. Mai mult decât atât,
dacã dorim ca „oferta” de carierã militarã sã aibã prizã la elevii noºtri,
este necesar sã o facem cât mai atrãgãtoare, mai ales prin elemente
reale, palpabile.
În opinia mea, una dintre modalitãþile foarte eficiente, prin concreteþea ºi acþiunea sa implicitã, dar extrem de profundã, este oferta de
modele „vii” ºi, de aici, uriaºa povarã de responsabilitate pe care o
poartã pe umerii lor educatorii în uniformã ºi cei de la catedrã.
Din nefericire, comandantul unei instituþii militare de învãþãmânt (cel puþin cel al colegiului militar liceal) are puþine pârghii la dispoziþie pentru a „participa” activ la selecþia personalului didactic ºi militar de instruire. De aceea, e nevoie uneori, sã încerce „educarea” educatorilor, tocmai pentru cã, în aparenþã, este un lucru facil, chiar comod, sã te oferi ca model. Analizând mai detaliat aspectul pus în discuþie, ne dãm seama însã, cã nu este deloc aºa. Acest demers presupune un permanent ºi obositor autocontrol, o autocenzurã continuã, o
neîntreruptã autoobservare ºi, uneori, chiar simulare acþionalã.
Partenerul nostru de educaþie nu trebuie sã remarce niciodatã obosealã
sau plictisealã în activitatea educatorului, nu trebuie sã-l simtã nepregãtit, stângaci sau grãbit în ceea ce întreprinde. Orice vorbã, fiecare
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gest, judecatã sau acþiune, pânã ºi mersul sau þinuta vestimentarã, se
amplificã în mintea curiosului ºi „speculativului” adolescent militar.
Cu siguranþã, uneori ar fi mai uºor sã facem educaþie explicitã,
fãcând chiar ºi paradã de experienþa proprie de „mai vârstnici”. Dar, în
contextul conþinutului contradictoriu al vârstei adolescenþei, existã marele risc ca acest tip de demersuri sã fie respins. Nu întâmplãtor, cu
orice prilej, aduc în atenþia educatorilor, cadre didactice ºi militare, nevoia de a fi mai atenþi la lucrurile aºa-zis mãrunte: punctualitate, þinutã fizicã ºi vestimentarã, acordarea însemnelor exterioare de salut, limbaj, gesticã etc. Ar fi grav sã uitãm cã aceasta este perioada în care elevii încearcã sã se „delimiteze” de adulþi, dar involuntar sau „în secret”,
totuºi, se modeleazã dupã ei.
Pentru ei, valorile de orice naturã nu se reduc la acceptarea unor
principii „trâmbiþate” numai pe temeiul vârstei ºi experienþei, pe care,
nu-i aºa?, omul matur le poate întrebuinþa ca „argumente” de netãgãduit. În cele mai multe dintre cazuri, pentru ei valorile sunt personificate în modele umane, iau chipuri de profesori, de ofiþeri, de subofiþeri
sau de elevi gradaþi (pentru cei mai...mici!) ba, chiar ºi de salariaþi civili. În condiþiile greutãþilor generate inerent de mediul militar de educaþie ºi ale unui sprijin redus, în mod obiectiv, din partea familiei, modelul educatorului din colegiul militar poate da elevilor stabilitate ºi un
simþãmânt de securitate. Acesta le poate oferi o lecþie „ilustratã” de
existenþã profesionalã ºi umanã, dupã cum, dacã este puþin sau negativ „expresiv”, le poate crea sentimente contradictorii cu privire la alegerea carierei ºi pãreri eronate despre valorile umane autentice. Riscul
cel mai mare, în acest caz, este acela ca elevii noºtri sã caute „ajutor”
în alte segmente ale vieþii cotidiene. ªi, în acest sens, n-ar fi deloc imposibil ca modelele lor de viaþã sã devinã maneliºti „care este” în vogã
sau fotbaliºti care, în cazul în care clubul le-ar oferi o locuinþã, s-ar
muta fãrã reþineri într-un... „bloc notes” (caz autentic!)!
Aºadar, educaþia realizatã prin intermediul „modelului” este,
prin efecte, foarte puternicã ºi profundã deoarece reprezintã un „reglaj” realizat preponderent pe bazã de participare bilateralã afectivã.

mai, 2009

11

Transformarea Forþelor Terestre

Oferind modele „vii”, concrete, evitãm situaþia de a inocula forþat elevilor o filosofie a vieþii militare, care sã le umple viaþa cu ºi mai multe
întrebãri ºi îi ajutãm sã-ºi proiecteze idealuri care sã le stimuleze autoeducaþia ºi sã-ºi structureze personalitatea fãrã note false, fãrã dizarmonie ºi uscãciune sufleteascã.
Chiar dacã educaþia prin modele este una de acompaniament,
cred cu tãrie în rolul ei de cultivare a pasiunii ºi a motivaþiei autentice
pentru cariera militarã, de suport de siguranþã ºi speranþã în aventura
existenþei adolescentului militar.
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No]iuni referitoare
la termenul „efect“ utilizat
în conceptul general
al opera]iilor bazate pe efecte
COLONEL DAN-FLORIN GRECU

onceptul operaþiilor bazate pe efecte a impus o nouã modaC
litate de abordare a planificãrii operaþionale, prin prisma
efectelor. În acest context, planificatorii militari trebuie sã cunoascã
modul de apariþie, de manifestare ºi relaþionãrile care apar între acestea. Articolul îºi propune sã prezinte definiþia efectelor ºi sã facã unele
precizãri pentru delimitarea categoriilor de efecte.

Definirea efectelor
Axiomatic, prin efect se înþelege rezultatul unei acþiuni. Conform dicþionarului explicativ, „efect = fenomen care rezultã în mod necesar dintr-o anumitã cauzã, fiind într-o legãturã indestructibilã cu
aceasta; rezultat, urmare, consecinþã”1.
Termenul efect a fost utilizat în literatura militarã de mult timp
pentru a defini, de regulã, o gamã largã de lucruri, de la raza de acþiune a unei arme sau tip de muniþie, pânã la rezultatele ºi obiectivele
operaþionale ale unei acþiuni sau operaþii. De asemenea, multe din

mai, 2009

13

Transformarea Forþelor Terestre

aceste discuþii s-au concentrat pe efectul cinetic al unei acþiuni, tradus
prin impactul distrugerii fizice, ceea ce a fãcut ca termenul „efect” sã
fie utilizat frecvent în cadrul planificãrii bazate pe lovirea obiectivelor
pentru a explica impactul pe care distrugerea unei anumite þinte îl are
în contextul unei operaþii de nivel operativ sau strategic2.
Un efect nu este reprezentat doar prin impactul direct, ci ºi prin
întregul lanþ de întâmplãri succesive sau impacturi indirecte care pot
apãrea în urma unui impact direct. Cu alte cuvinte, putem spune cã
„efectul este rezultatul sau impactul creat prin aplicarea puterii militare sau a altui fel de putere” 3. Esenþa acestei abordãri constã tocmai
în faptul cã efectele pot fi, prin natura lor, cinetice sau non-cinetice,
fizice sau psihologice /cognitive ºi cã pot fi aplicate la toate nivelurile
rãzboiului. Aceastã definiþie largã a efectului lasã loc pentru acþiuni ºi
efecte urmãrite mult dincolo de limitele impuse prin rãzboiul „clasic”,
bazat pe simpla nimicire a inamicului ºi distrugerea mijloacelor sale,
incluzând, de exemplu, utilizarea manevrei pentru a crea efecte sau
aplicarea puterii militare pentru descurajare. De asemenea, lasã o mare
largheþe în aplicarea definiþiei alãturarea la puterea militarã a unei „alt
fel de putere”, nedefinitã, permiþând utilizarea tuturor formelor de putere ºi eforturilor conjugate ale acestora la obþinerea rezultatului final
dorit, reflectând astfel realitatea mediului geostrategic actual în care
puterea armatã nu poate fi aplicatã izolat de celelalte forme ale puterii
naþionale sau a coaliþiei, ba mai mult, cã efectele pot deriva ºi din acþiunea unor actori non-statali.
Din teoria efectelor ºi documentele doctrinare derivate din
aceasta rezultã mai multe definiþii ale noþiunii de „efect”, dintre care:
„ ... efectele constau în întreaga gamã de rezultate, întâmplãri
sau consecinþe care rezultã dintr-o anumitã acþiune”4.
„... efectele sunt rezultatele sau consecinþele fizice, funcþionale
sau psihologice care apar în urma executãrii unei acþiuni militare sau
nemilitare”5.
Efecte = rezultatele, faptele sau consecinþele fizice, funcþionale
sau psihologice care apar în urma executãrii unei acþiuni militare sau
nemilitare [con]duse la nivel tactic, operativ ºi strategic6.
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Efect = starea fizicã ºi /sau comportamentalã a unui sistem, rezultatã dintr-o acþiune, un set de acþiuni sau dintr-un alt efect, ºi efect
= o schimbare a condiþiei, comportamentului sau a gradului de libertate7.
Efect = consecinþa cumulativã a uneia sau mai multor acþiuni
duse în întregul spaþiu de angajare, care conduce la schimbarea situaþiei în unul sau mai multe domenii8.
În definirea termenului efect, un rol important îl are capacitatea
de a produce un rezultat, de exemplu sã influenþeze, sã afecteze, sã limiteze etc. De asemenea, este important de subliniat cã efectul unei
anumite acþiuni poate produce mai multe schimbãri sau cã o anumitã
întâmplare poate avea consecinþe subsecvente ºi de aceea este foarte
important sã se cunoascã tipurile de efecte ºi mecanismul de funcþionare a acestora.

Clasificarea efectelor

Efecte directe ºi indirecte
În cel mai larg sens posibil, efectele pot fi categorisite în efecte
directe ºi indirecte. Un efect direct este rezultatul unei/unor acþiuni obþinut(e) fãrã interferenþa unui alt efect sau mecanism între momentul
acþiunii ºi producerea lui. În consecinþã, un efect indirect rezultã atunci
când între acþiune ºi rezultatul final, fie de naturã fizicã, fie psihologicã /comportamentalã, intervine un alt efect sau mecanism. Termenul
mecanism este reprezentat de explicaþia despre cum o acþiune cauzeazã un efect.
Efectele directe sunt, în general, uºor de recunoscut ºi descris.
De exemplu, bombardarea din aer executatã asupra unei facilitãþi de
apãrare aerianã produce efectul direct de distrugere a elementelor componente ale respectivei þinte. Efectele directe pot declanºa ºi consecinþe adiþionale, definite mai sus ca efecte indirecte, care sunt create de un
efect intermediar (care poate fi ºi efectul direct) sau printr-un mecanism care sã contribuie la obþinerea rezultatului. În exemplul nostru,
un efect indirect ar putea fi refuzul operatorilor de pe alte sisteme de
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apãrare aerianã sã deschidã focul asupra aviaþiei de teama unui rezultat similar.
Efectele directe ºi indirecte pot fi de naturã fizicã, funcþionalã
sau psihicã. Efectele indirecte pot fi de asemenea sistemice, au tendinþa de a se produce cu un anumit grad de întârziere ºi sunt mai greu
de recunoscut. Efectele indirecte sunt de cele mai multe ori rezultatul
cumulativ ºi în cascadã al combinãrii mai multor efecte directe.
Efecte de ordinul 1, 2, 3 ... n
Un alt criteriu prin prisma cãruia se pot clasifica efectele este cel
al ordinii în care acestea se produc9. Din acest punct de vedere, efectele
de ordinul 1 (prim ordin) sunt sinonime cu efectele directe, iar efectele
de ordinul 2, 3 ... n, cu efectele indirecte.
Efectele de prim ordin rezultã imediat sau aproape imediat dintr-o
acþiune militarã sau non-militarã. Efectele de ordinul 2, 3 ... n se produc similar explicaþiilor date la efectele indirecte. În funcþie de situaþie, acestea pot apãrea într-o perioadã mai scurtã sau mai lungã de
timp, fiind create de alte efecte sau mecanisme. Cu cât creºte ordinul
unui efect, cu atât creºte complexitatea acestuia ºi este mai dificil a-l
recunoaºte.
Efecte cumulative ºi în cascadã
Un efect cumulativ este rezultatul conjugat al mai multor efecte
directe ºi indirecte asupra unui adversar. Cumularea efectelor poate
apãrea la acelaºi nivel sau la niveluri diferite de utilizare, caracteristic
pentru efectul cumulativ fiind cã tranziteazã dinspre nivelurile inferioare spre cele superioare ale utilizãrii ºi apare, de regulã, la nivelul
superior; totuºi, existã situaþii în care poate apãrea ºi la acelaºi nivel.
Efectele în cascadã sunt acele efecte directe, indirecte ºi cumulative care se transmit sub forma unui val, ondulatoriu ºi progresiv, în
interiorul unui sistem, deseori afectând ºi alte sisteme relaþionate. În
mod tipic, un efect în cascadã curge dinspre nivelurile superioare spre
cele inferioare ºi este rezultatul influenþãrii nodurilor critice ale sis-
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temelor adverse. De exemplu, la scoaterea din luptã a unui comandament superior, efectul în cascadã curge spre eºaloanele inferioare, producând, în cele din urmã, dezorganizarea conducerii la aceste unitãþi.
Ambele tipuri de efecte pot fi privite ºi prin prisma caracteristicii de accelerator sau multiplicator ºi solicitã o abordare sistemicã
pentru analiza relaþiilor, interdependenþelor ºi conexiunilor existente
între elementele constitutive. Efectele în cascadã pot fi „bune” sau
„rele”, în funcþie de punctul de vedere din care sunt privite, respectând
regula cã tot ceea ce e rãu pentru adversar este bun pentru forþele proprii ºi invers.
Efecte colaterale
Efectele colaterale sunt acele rezultate care apar la un moment
dat altfel decât s-a dorit sau s-a planificat. Într-un sens larg, acestea
sunt orice efecte obþinute dincolo de intenþiile pentru care o anumitã
acþiune a fost (con) dusã ºi pot fi în sens pozitiv sau negativ, funcþie de
respectivele intenþii.
În sens negativ, efectele colaterale pot fi efecte directe sau indirecte apãrute incidental, care produc rãniri ale personalului sau distrugerea obiectivelor, care sunt nedorite ºi neintenþionate. În sens pozitiv,
acestea pot produce rezultate care se dovedesc benefice pentru bunul
mers al unei operaþii militare în desfãºurare. Invariabil însã, în domeniul militar trebuie sã avem în vedere cã efectele directe planificate vor
produce ºi efecte indirecte neintenþionate sau nedorite, care nu au putut
fi anticipate.
Efecte fizice, funcþionale, sistemice ºi psihologice
Din definiþiile prezentate anterior, analiza diferitelor tipuri de
efecte ne conduce spre rezultate, evenimente sau consecinþe de naturã
fizicã, funcþionalã, sistemicã sau psihologicã relaþionate cu acþiunile
militare. Aceastã clasificare a efectelor este în primul rând legatã de
evaluarea lor în situaþii de conflict ºi permite analiza interdependenþei
ºi relaþionãrilor dintre diferitele tipuri de efecte.
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Efectul fizic constã în alterarea stãrii fizice a unui obiect sau sistem ca urmare a impactului direct rezultat din aplicarea puterii militare. În rãzboi, scopul primordial al efectului fizic constã în distrugerea, dezorganizarea sau neutralizarea unei þinte ca urmare a procesului de lovire prin foc. În alte acþiuni, cum este cazul operaþiilor umanitare, un efect fizic poate consta ºi în construirea unor elemente de infrastructurã importante sau alte acþiuni care sã ajungã fizic la audienþa
þintã – populaþia localã în acest context. În general, efectele fizice sunt
efecte directe.
Efectele funcþionale sunt reprezentate de efectele directe sau indirecte ale unei acþiuni militare asupra abilitãþii unei þinte de a funcþiona ºi a-ºi îndeplini misiunea. În evaluarea acestor efecte este important
sã se determine în ce mãsurã o acþiune a afectat funcþionarea unei þinte,
în raport cu scopul propus. Deseori, aceste efecte se constituie în indicatori-cheie ai obþinerii succesului în respectiva acþiune.
Efectele sistemice sunt efecte indirecte care afecteazã capacitatea de operare a unui sistem sau grup de sisteme. Deosebirea dintre
efectele funcþionale ºi cele sistemice derivã din ceea ce este în mod
real afectat prin prisma scopurilor stabilite. De exemplu, pentru o þintã
de genul staþiilor de transformare a electricitãþii, efectul dorit este cel
funcþional. Din contrã, dacã este necesarã afectarea întregii reþele electrice, atunci vorbim despre un efect sistemic. Afectarea capacitãþii de
producþie a unei centrale electrice poate afecta alte sisteme cum ar fi
cel al comunicaþiilor, de comandã ºi control sau feroviar, având astfel
efecte cumulative ºi/sau în cascadã.
Efectele psihologice sunt rezultatele acþiunilor care influenþeazã
emoþiile, motivaþia ºi raþionamentele; în final, comportamentul guvernelor strãine, organizaþiilor, grupurilor sociale ºi indivizilor. Aceste
efecte pot fi atât directe cât ºi indirecte, în funcþie de acþiunea care le
produce. De exemplu, atacurile strategice împotriva inamicului pot
avea ca efect demoralizarea factorilor sãi de decizie, a forþelor armate
ºi a populaþiei, toate acestea afectând voinþa acestora de a continua
rãzboiul. În egalã mãsurã pentru obþinerea efectelor psihologice pozi-
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tive, din punctul nostru de vedere, pot fi folosite ºi alte tipuri de acþiuni militare sau non-militare din larga gamã a operaþiilor informaþionale sau numai a celor psihologice.
Între aceste tipuri de efecte existã o legãturã naturalã, care se
poate manifesta în diferite forme de legãturi cauzale. Pentru exemplificare, distrugerea unui pod este un efect fizic; ca rezultat, podul nu
mai este funcþional, aceasta afecteazã sistemul de transport; mai mult,
distrugerea podului poate avea efecte psihologice, mai ales dacã era
situat pe principala sa cale de aprovizionare sau de retragere. Ceea ce
este cel mai important din cele prezentate este necesitatea înþelegerii
relaþionãrilor existente între efecte ºi încorporarea acestor cunoºtinþe
în procesul de planificare, execuþie ºi evaluare a operaþiilor.

Efecte la nivel tactic, operativ ºi strategic
Acþiunile la nivel strategic implicã activitãþi asociate cu efortul
general, ca un întreg, al naþiunii /coaliþiei. Efectele strategice contribuie la afectarea unei audienþe-þintã specifice, care cuprinde toate
capacitãþile politice, militare ºi economice, ca ºi stabilitatea psihologicã a acesteia. Într-un scenariu de luptã, un efect strategic poate fi anihilarea sau limitarea abilitãþii sau voinþei de a duce sau continua rãzboiul, prin distrugerea sau dezorganizarea centrelor de gravitate ori altor
þinte sau grupuri de þinte vitale. Centrele de gravitate includ, în general, sistemul de comandã ºi control, producþia de rãzboi, forþele din teren ºi elementele-cheie de infrastructurã care sprijinã efortul de rãzboi.
Efectele strategice pot fi rezultatul acþiunilor forþelor terestre, aeriene
ºi navale duse la un nivel inferior de angajare. Efectele strategice au
nevoie, de regulã, de mai mult timp sã se producã decât cele tactice sau
operative.
Nivelul operativ cuprinde activitãþi asociate campaniilor ºi activitãþilor care afecteazã un întreg teatru de operaþii. La acest nivel, efortul se concentreazã fie pe potenþialul inamicului de a duce lupta, fie pe
abilitatea acestuia de a avea controlul în teatru. Punctul central de
atenþie la acest nivel îl constituie forþele inamice ºi centrele de gravi-
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tate de nivel operativ. Efectele la nivel operativ contribuie la reducerea
ºi dezechilibrarea capacitãþii inamicului de a duce cu succes campanii
ºi de a continua rãzboiul. Aceste efecte necesitã mai puþin timp pentru
apariþie decât cele de la nivel strategic.
Efectele tactice sunt rezultatul unei sau unor acþiuni la nivel de
unitate/mare unitate tacticã. Acestea pot fi atât directe, cât ºi indirecte
ºi acþioneazã de obicei concertat cu alte efecte tactice pentru a produce
rezultate la niveluri superioare de angajare. Efectele tactice apar de regulã imediat, într-o anumitã arie ºi dureazã puþin. De cele mai multe
ori, acestea contribuie la succesul general prin rezultatele cumulative
ale angajamentelor ºi luptelor individuale ale unitãþilor. Ca exemple de
astfel de efecte pot fi prezentate superioritatea aerianã sau navalã, izolarea unitãþilor inamice în câmpul tactic ºi desfãºurarea rapidã a forþelor în câmpul de luptã.
Aºa cum de altfel am mai prezentat, forþa poate fi utilizatã fie
pentru nimicirea fizicã a inamicului, fie pentru a-l controla. Utilizarea
forþei în primul rând pentru a controla deschide, prin prisma operaþiilor
bazate pe efecte, o perspectivã nouã ºi diferitã pentru utilizarea puterii
militare în cel mai eficient mod.
În concluzie, putem reliefa cã efectele pot fi clasificate în funcþie de diferite criterii, dar cheia analizei rãmâne acþiunea în cazul celor
directe, respectiv mecanismul în cazul efectelor indirecte. De asemenea, cã efectele se manifestã la nivel tactic, operativ ºi strategic ºi cã
apariþia efectelor colaterale este independentã de intenþia umanã ºi
/sau procesul de planificare ºi poate avea consecinþe pozitive sau negative pentru buna desfãºurare a unei operaþii. În fine, cã este vital pentru succesul general al unei operaþii sã se înþeleagã ºi cunoascã modalitatea în care relaþioneazã efectele ºi cum aceste cunoºtinþe pot fi inserate în procesul de planificare, execuþie ºi evaluare a operaþiilor.
Note:
1. DEX ‘98, Dicþionarul explicativ al limbii române, Academia Românã,
Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
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2. A se vedea în acest sens lucrarea colonelului John A. WARDEN III,
The Enemy as a System, Airpower Journal, nr.1, Spring, 1995, p. 40-55, în
care autorul explicã “cercurile concentrice de vulnerabilitãþi existente într-un
sistem inamic”.
3. Dr. Edward A. SMITH, Jr., Complexity, Networking, and EffectsBased Operations, studiu prezentat la “The Symposium on S&T for the New
Defence and Security Environment”, 21-22 March 2006, p. 1-3.
4. Edward C. MANN III, Gary ENDERSBY, Thomas R. SEARLE,
Thinking Effects – Effects Based Methodology for Joint Operations, CADRE
Paper Nr.15, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama,
October 2002, p. 30.
5. *** Effects Based Operations – Discussion Paper, Directorate of
Future Warfighting Concepts, Australian Defence Force, November 2003,
p.5, disponibilã la adresa http: / /www.defence.gov.au /strategy /fwc /documents /ebo_dp.pdf.
6. Graham KESSLER, USJFC-J.9, EBO Concept Developer, EffectsBased Operations, disponibilã la adresa http: / /www.mors.org /meetings /ebo
/ ebo_reads /Kessler.pdf
7. *** Commander’s Handbook for an Effects-Based Approach to Joint
Operations, USJFC - Joint Warfighting Center, 24 February 2006, p. 1-3.
8. *** Bi-Strategic Command Pre-Doctrinal Handbook, Effects Bassed
Approach to Operations, 4 December 2007, p. 2-1.
9. Maj. Jay M. KREIGHBAUM, Force Application Planning: A Systems
and Effects Based Approach, School of Advanced Airpower Studies Air
University, Maxwell Air Force Base, Alabama, June 1998, p.74-77.
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iposta antiaerianã reprezintã un sistem de acþiuni cu o sfeR
rã de acþiune delimitatã de spaþiul aerian corespunzãtor zonei de responsabilitate a grupãrilor operaþionale ºi însumeazã totalitatea activitãþilor structurilor tactice ºi operative destinate pregãtirii ºi
desfãºurãrii acþiunilor militare specifice luptei antiaeriene.
Tratarea globalã a ripostei antiaeriene se justificã doar în perioada de pace ºi la începutul perioadei de crizã, când o parte din unitãþile
de rachete antiaeriene din Forþele Terestre pot executa serviciul de luptã-poliþie aerianã, conform reglementãrilor în vigoare. Din momentul
în care se pune în aplicare Directiva strategicã (operativã), unitãþile de
rachete antiaeriene din organica Forþelor Terestre înceteazã serviciul
de luptã poliþie aerianã ºi executã misiuni de luptã în folosul acestora.
Riposta antiaerianã, concretizatã prin acþiunile de luptã cu inamicul aerian, este parte integrantã a apãrãrii armate, organizatã ºi
funcþionalã încã din timp de pace ºi este prezentã pe toatã durata ºi în
toate fazele rãzboiului.
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Analiza conþinutului ripostei antiaeriene are în vedere douã aspecte principale, ºi anume:
– potenþialul pentru riposta antiaerianã;
– starea de disponibilitate a forþelor ºi mijloacelor luptãtoare ºi a
capacitãþilor logistice.
Strategia ripostei antiaeriene constã în prevenirea surprinderii
aeriene ºi acþiunea imediatã, fermã ºi decisivã, a forþelor ºi mijloacelor
specializate pentru neutralizarea /nimicirea inamicului aerian în limitele zonei de responsabilitate a grupãrilor operative de forþe.
Componenta de bazã a ripostei antiaeriene o reprezintã lupta cu
inamicul aerian, desfãºuratã de cãtre vectori activi de apãrare antiaerianã (artileria ºi rachetele antiaeriene) care contribuie, în acest fel, la
apãrarea suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a þãrii, prin apãrarea fermã a spaþiului aerian, a trupelor ºi obiectivelor din zona de responsabilitate. În acest context se delimiteazã acþiunea de luptã de mãsurile generale de protecþie antiaerianã – componentã a mãsurilor de asigurare
operativã /luptã.
Lupta cu inamicul aerian – componentã verticalã a acþiunilor militare – cuprinde totalitatea acþiunilor duse împotriva inamicului aerian
de cãtre forþele ºi mijloacele din subsistemul de foc, conform concepþiei comandantului grupãrii operaþionale, în spaþiul acþional, corespunzãtor zonei sale de responsabilitate.
Acþiunile de apãrare antiaerianã le întâlnim la toate nivelurile
(strategic, operativ, tactic) ºi sunt materializate atât prin misiuni ºi acþiuni de cercetare, combatere ºi nimicire a inamicului aerian, cât ºi prin
mãsuri de protecþie antiaerianã. Apãrarea antiaerianã se realizeazã prin
efortul integrat al aviaþiei de vânãtoare, trupelor de artilerie ºi rachete
antiaeriene, trupelor de radiolocaþie, unitãþilor de bruiaj de radiolocaþie
ºi de contraacþiune radioelectronicã, indiferent de subordonarea lor organicã, într-o concepþie ºi coordonare unitare.
Pentru atingerea scopurilor, forþele ºi mijloacele de apãrare antiaerianã sunt constituite în sisteme operative ºi tactice, care trebuie sã
rãspundã urmãtoarelor cerinþe:
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– organizarea ºi conducerea unitarã;
– timpul de reacþie scurt;
– descoperirea oportunã ºi urmãrirea permanentã a þintelor aeriene;
– folosirea sistemelor de arme la posibilitãþile lor maxime;
– concentrarea eforturilor pe direcþii hotãrâtoare ºi cooperarea
neîntreruptã;
– stabilitate în funcþionare.
În concluzie, ripostei antiaeriene îi revine un rol prioritar, contribuind astfel decisiv la realizarea scopului apãrãrii armate prin misiunile operative ce se executã încã din timp de pace ºi în toate fazele rãzboiului. Riposta antiaerianã este componenta verticalã a operaþiilor desfãºurate de cãtre Forþele Terestre, însumeazã totalitatea acþiunilor ºi
mãsurilor ce se executã de cãtre forþele proprii pentru contracararea acþiunilor inamicului aerian ºi aerocosmic.
Riposta antiaerianã se situeazã cel puþin pe acelaºi nivel de importanþã cu componenta orizontalã a operaþiei de apãrare (ofensive),
care însumeazã totalitatea acþiunilor ºi mãsurilor ce se executã de cãtre
forþele proprii, evident în spaþiul terestru ºi /sau naval.
Apãrarea antiaerianã participã la riposta antiaerianã împotriva
inamicului aerian, folosind componenta sa principalã: lupta cu inamicul aerian. Cu cealaltã componentã – protecþia antiaerianã – participã
la realizarea mãsurilor de asigurare operativã pe linia înºtiinþãrii, alarmãrii, ascunderii ºi dispersãrii forþelor, în scopul limitãrii efectelor cercetãrii ºi lovirii din aer a acestora.
Rezultã, aºadar, cã lupta cu inamicul aerian în zona de responsabilitate a grupãrii operative de forþe este o laturã de bazã a operaþiei
acesteia. Ea cuprinde totalitatea acþiunilor duse împotriva inamicului
aerian de cãtre forþele ºi mijloacele din sistemul de foc antiaerian, conform concepþiei comandantului, în spaþiul acþional, corespunzãtor zonei de responsabilitate. Scopul general al acþiunilor este acela de a nimici mijloacele aeriene ale inamicului pe timpul cercetãrii ºi lovirii din
aer, aprovizionãrii sau evacuãrii desantului aerian ºi a trupelor rãmase
în încercuire.
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Pentru obþinerea succesului în lupta cu inamicul aerian, se impune aplicarea raþionalã de cãtre comandant a complexului de principii
ale luptei aeriene, astfel:
– libertatea de acþiune;
– concentrarea eforturilor;
– unitatea de acþiune;
– dispersarea forþelor ºi mijloacelor;
– economia forþelor ºi mijloacelor;
– cooperarea neîntreruptã;
– surprinderea ºi evitarea surprinderii;
– manevra.
Lupta cu inamicul aerian este caracterizatã prin:
– mare putere de foc ºi distrugere;
– precizie la viteze de zbor mari;
– posibilitãþi sporite de a realiza în timp scurt combaterea ºi nimicirea acestuia;
– manevre dese de forþe ºi mijloace pentru evitarea surprinderii
de cãtre inamic.
Ea poate fi desfãºuratã în orice condiþii de timp, anotimp ºi stare
a vremii, având la bazã informaþiile despre inamicul aerian, oferite, în
general, de sistemul de cercetare prin radiolocaþie.
Sistemul de foc antiaerian este o parte componentã a sistemului
de ripostã antiaerianã, organizat de cãtre marea unitate din Forþele Terestre, independent sau în cooperare cu mari unitãþi din forþele aeriene
ºi se compune din:
– subsistemul de conducere;
– subsistemul informaþional;
- subsistemul de execuþie;
- subsistemul logistic;
– subsistemul de securitate.
Concepþia de realizare a unui sistem de apãrare integratã a
spaþiului aerian a României, compatibil ºi interoperabil cu sistemele similare din armatele statelor membre NATO, bazat pe o nouã filosofie
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de întrebuinþare ºi de conducere a forþelor specializate în apãrarea antiaerianã, are la bazã urmãtoarele principii:
– integrarea apãrãrii antiaeriene a României în sistemul de apãrare antiaerianã NATO;
– integrarea, într-un sistem unic de comandã-control, a tuturor
forþelor ºi mijloacelor specializate în acþiuni de apãrare antiaerianã, indiferent de categoria de forþe de care aparþin;
– menþinerea în stare operaþionalã, din timp de pace, a unui minimum de forþe ºi mijloace în serviciul de luptã – poliþie aerianã;
– creºterea gradualã a capacitãþii sistemului de apãrare antiaerianã în situaþii de crizã ºi în timp de rãzboi.
Pentru atingerea scopurilor în lupta cu inamicul aerian, forþele ºi
mijloacele de artilerie ºi rachete antiaeriene sunt constituite în sisteme
operative ºi tactice, care trebuie sã rãspundã urmãtoarelor cerinþe:
– organizare ºi conducere unitarã;
– timp de reacþie scurt;
– descoperire oportunã ºi urmãrire permanentã a þintelor aeriene;
– folosirea sistemelor de arme la posibilitãþi maxime;
– concentrarea eforturilor pe direcþii hotãrâtoare ºi cooperarea
neîntreruptã;
– stabilitate în funcþionare.
Concepþia de realizare a unui sistem de apãrare integratã a spaþiului aerian este întocmitã în baza prevederilor urmãtoarelor documente:
• Forþe Obiectiv – 2007.
• Strategia de înzestrare a Forþelor Terestre pânã în anul 2020.
• Obiectivele de parteneriat asumate de Forþele Terestre Române.
Pentru funcþionarea eficientã a sistemului apãrãrii antiaeriene
integrate, Forþele Terestre Române vor întreprinde urmãtoarele mãsuri:
– vor participa la realizarea sistemului unic de apãrare antiaerianã prin integrarea acþiunilor marilor unitãþi ºi unitãþilor de artilerie ºi
rachete antiaeriene organice cu acþiunile forþelor specializate din celelalte categorii de forþe ale armatei;
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– vor moderniza ºi omogeniza înzestrãri, prin înlocuirea tehnicii
uzate fizic ºi moral, cu mijloace performante ce au o mare putere de
foc, o mare flexibilitate, posibilitãþi de conectare la sistemul de comandã-control naþional, mobilitate sporitã ºi capacitãþi de luptã împotriva
rachetelor balistice, tactice ºi de croazierã;
– adaptarea concepþiei de întrebuinþare, conducere ºi coordonare
a forþelor din sistemul de luptã cu inamicul aerian la sistemul naþional,
la care vor fi conectate toate structurile de artilerie ºi rachete antiaeriene din Armata României.
Analizând evoluþia ºi eficienþa sistemelor integrate de ripostã
antiaerianã cu ocazia ultimelor conflicte locale, considerãm cã se pot
desprinde cel puþin urmãtoarele concluzii pentru Forþele Terestre:
• conflictele locale care au caracterizat ultima perioadã a mileniului trecut au început cu puternice operaþii aeriene care, operaþional,
s-au înscris în limitele conceptelor B.A.T.- 20001 sau F.O.F.A.2;
• în majoritatea conflictelor, efortul acþiunilor de luptã executate
în cadrul sistemului de ripostã a fost realizat de cãtre forþele sistemului de ripostã antiaerianã, având o participare nesemnificativã; în mod
greºit s-a înþeles – dupã unele traduceri ºi scrieri mai puþin inspirate ºi
dezvoltate ulterior de cãtre o serie de nespecialiºti în tactica întrebuinþãrii artileriei ºi rachetelor antiaeriene – cã riposta aerianã ar fi singura hotãrâtoare, iar riposta antiaerianã nici n-ar trebui amintitã;
• în majoritatea cazurilor, conducerea sistemelor de ripostã s-a
dovedit a fi extrem de centralizatã, ceea ce a dus la neutralizarea sistemului de conducere la nivel strategic, favorizând atingerea doar a
unor obiective de valoare tacticã, în timp ce adversarul, prin lovirea
unor obiective vitale, a reuºit sã obþinã avantaje strategice;
• pe parcursul acestor ani, s-a observat o încercare de diversificare a misiunilor îndeplinite de cãtre sistemele de ripostã antiaerianã
prin asumarea luptei antirachetã de croazierã ºi a luptei antirachetã balisticã;
• în majoritatea conflictelor, raportul de forþe a fost net în defavoarea sistemelor de ripostã antiaerianã, decalajul a fost nu numai can-
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titativ ci – mai ales – calitativ, mijloacele tehnice integrate în sistemele
de ripostã antiaerianã ale apãrãtorului fiind inferioare cu cel puþin douã-trei generaþii faþã de cele ale agresorului;
• s-a remarcat eficienþa asupra unora dintre þintele care au acþionat în zona de foc (nimicire): avioane fãrã pilot, rachete de croazierã,
avioane considerate invizibile din punct de vedere electromagnetic ºi
ineficienþa îngrijorãtoare a complexelor de rachete cu bãtaie medie, cu
sisteme de dirijare activ ºi semiactiv;
• bruiajul intens de radiolocaþie a determinat o anumitã reconsiderare a mijloacelor cu sistem combinat (activ, pasiv) de dirijare sau
autodirijare în infraroºu ºi a sistemelor combinate de rachete ºi tunuri
antiaeriene ºi cu mijloace radiotehnice de game diferite;
• s-a putut observa folosirea cu succes a mãsurilor de tipul ,,ripostã pasivã”: dispersarea tehnicii din sistemul de ripostã antiaerianã;
mascarea forþelor ºi mijloacelor; dispersarea obiectivelor; reducerea la
minimum a emisiei mijloacelor electronice; manevra permanentã a forþelor de ripostã antiaerianã;
• folosirea unor metode mai puþin convenþionale (amplasarea
unor forþe ºi mijloace în clãdiri publice);
• s-a observat o bunã pregãtire a infrastructurii sistemului de ripostã antiaerianã prin existenþa punctelor de comandã îngropate, bine
mascate ºi existenþa unor obiective false destinate inducerii în eroare a
inamicului;
• într-o încercare de cuantificare a eficienþei, trebuie sã recunoaºtem cã sistemele de ripostã antiaerianã au pierdut, în general, lupta cu inamicul aerian, în special datoritã urmãtoarelor puncte slabe: decalaj tehnologic, inferioritate cantitativã, conducere ºi execuþie excesiv
de centralizatã;
• punctele tari care s-au observat în riposta antiaerianã de-a lungul conflictelor din ultimii 10-15 ani au fost: folosirea eficientã a principiului economiei de forþe ºi mijloace, buna pregãtire a infrastructurii
necesare conducerii; mascarea ºi manevra forþelor cu eficienþã maximã;
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• din toate conflictele, concluzia principalã – care a fost confirmatã ºi de ultimele operaþii ale Forþelor Aliate – a fost aceea cã eforturile vor fi concentrate pe coordonata verticalã a operaþiei, iar accentul va fi pus pe distrugerea celor mai importante capacitãþi de luptã,
de asigurare ºi de protecþie, militare ºi economice ale inamicului, paralizând-i voinþa politicã ºi militarã de a rezista ºi de a acþiona;
• în viitorul apropiat, se va pune un accent mai mare pe anihilarea potenþialului militar ºi economic al adversarului prin atacuri aeriene masive ºi bine coordonate, prin folosirea eficientã a facilitãþilor de
mascare a terenului, prin folosirea intensivã ºi extensivã a mijloacelor
de nimicire în masã, prin operarea – în special pe timp de noapte – ºi
în condiþii meteorologice dificile.
Modernizarea permanentã a mijloacelor de ameninþare aerianã –
se includ aici ºi rachete balistice – sau proiectarea ºi dezvoltarea unor
tipuri noi determinã aceleaºi eforturi din partea ,,taberei opuse”, respectiv proiectanþii ºi utilizatorii armamentului aerian (mijloacele de ripostã antiaerianã). În acelaºi timp, învãþãmintele conflictelor dintre cele douã arme confirmã viabilitatea legii dependenþei formelor ºi procedeelor acþiunilor militare de nivelul dezvoltãrii armamentului ºi tehnicii de luptã sau, astfel spus, perfecþionarea armamentului duce la gãsirea unor noi forme ºi procedee de întrebuinþare a acestuia în luptã.
Întrucât destinaþia oricãrei structuri tactice antiaeriene este lupta
cu inamicul aerian, iar eficienþa acesteia înseamnã, de fapt, eficienþa
acþiunilor de foc antiaerian, rezultã cã ºi în proiectarea ºi realizarea sistemului de foc s-au urmãrit anumite criterii de eficienþã, materializate
sub forma unor cerinþe, iar îndeplinirea acestora este strâns legatã de
caracteristicile sistemului de foc sau, altfel spus, de parametrii sãi.
Privind definirea parametrilor, în general, prin parametru se înþelege o mãrime proprie a unui obiect, mecanism, sistem, fenomen care
caracterizeazã o proprietate a acestora. În mod analog, vom considera
ca parametri ai sistemului de foc mãrimile ce caracterizeazã proprietãþile acestuia iar, în acest caz, ar fi de dorit ca proprietãþile sistemului
de foc sã coincidã cu cerinþele ce i se impun. De aceea, putem clasifi-
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ca parametrii în funcþie de natura (valoarea) mãrimii cuantificate sau,
mai bine spus, în funcþie de proprietatea pe care o definesc. Astfel,
putem avea parametri tehnici, tactici, tehnico-tactici, normativi, cantitativi, calificativi (de eficienþã), sintetici (de sistem), analitici (individuali sau de componenþã) etc. Aceastã sumarã clasificare nu este imuabilã ºi nicidecum exhaustivã. Este evident cã, în funcþie de criteriile
utilizate, pot fi ºi alte opinii referitoare la acest gen de tipologie.
Sistemul de foc antiaerian este caracterizat printr-un numãr de
parametri, a cãror totalitate indicã posibilitatea îndeplinirii misiunii
stabilite ºi asigurã, în acelaºi timp, orientarea subsistemului de comandã pentru perfecþionare sau reconfigurare. Pe baza lor se analizeazã
eficienþa sistemului ºi se pot face aprecieri calitative ºi cantitative asupra posibilitãþilor de acþiune (luptã) ale structurii antiaeriene (U.,
M.U., G.) respective. Ceea ce ni se pare important de subliniat este
faptul cã parametrii pe care îi propunem ºi pe care îi considerãm importanþi pentru diagnosticarea stãrii sistemului de foc antiaerian aparþin, fãrã excepþie, mai multor tipologii din cele enunþate mai sus. Este
ºi motivul pentru care îi vom analiza individual – specificând ºi tipologia cãrora îi aparþin – ºi nu invers, pe clase (tipuri de parametri).
Mãrimea (dimensiunea) zonei de luptã (de foc), ca principal
parametru – reprezentând întinderea spaþialã în limita cãreia sistemul
de foc este capabil sã distrugã în special mijloacele inamicului aerian
– depinde, în esenþã, de:
– numãrul unitãþilor de foc (entitãþi, canale de tragere);
– tipul armamentului (tehnicii de luptã);
– dimensiunile zonelor de nimicire/acþiune (rachete/artilerie) ale
fiecãrei subunitãþi din organicã;
– amplasarea unitãþilor de foc în teren (configuraþia dispozitivului de luptã).
Ca urmare, putem aprecia cã acest prim parametru este unul
cantitativ, calitativ, tehnico-tactic, normativ, sintetic ºi analitic. În
esenþã, el reprezintã rezultanta tuturor zonelor de nimicire/acþiune ale
subunitãþilor de foc ºi, ca urmare, este beneficiarul caracteristicilor ºi,
în acelaºi timp, servituþilor acestora.
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Mãrimea (dimensiunea) zonei de luptã (foc) garantat(ã) derivã
din cea anterioarã, în situaþia luptei cu þintele manevriere ºi, îndeosebi,
cu cele care executã manevra antirachetã. Este un parametru calitativ
dar ºi normativ, sintetic ºi analitic care, prin modificarea limitelor, permite nimicirea þintelor care executã orice manevrã cu suprasarcini
apropiate de cele de limitã. În acest fel, se poate stabili capacitatea sistemului de foc de a nimici þintele manevriere.
Gradul de concentrare a focului – parametru cu valenþe cantitative, calitative, tehnico-tactice ºi sintetice – caracterizeazã posibilitatea
de a deschide focul cu mai multe subunitãþi simultan, într-un punct sau
altul al zonei de luptã. Este de dorit ca aceastã concentrare sã se realizeze în toatã zona de foc. Pentru complexe multicanal, gradul de suprapunere ºi posibilitãþile de foc sunt proporþionale cu numãrul de canale existente, aspecte importante în situaþia proiectãrii unui sistem de
foc bazat pe complexe monocanal.
Posibilitãþile de acoperire a obiectivului (direcþiei) – parametru
calitativ, tehnico-tactic, sintetic dar ºi analitic – reprezintã materializarea cerinþei de acoperire prin foc a obiectivului apãrat sau a unei
direcþii de zbor cãtre acesta. Este condiþionatã, îndeosebi, de intervalele dintre poziþiile de tragere ale complexelor.
Gradul de eºalonare a focului – parametru sintetic, calificativ,
tehnico-tactic – caracterizeazã gradul de combatere succesivã a þintelor
în direcþie, distanþã ºi înãlþime, ceea ce presupune existenþa mai multor aliniamente de foc, dar ºi a unei compuneri mixte a sistemului de
foc. În raport cu numãrul subunitãþilor la dispoziþie, aceastã eºalonare
poate avea ºi un caracter sectorial (numai pe o anumitã direcþie sau
într-un anumit sector), dacã nu se poate asigura caracterul circular.
Legãtura de foc dintre subunitãþile de foc vecine – parametru
sintetic, calificativ, tehnico-tactic ºi normativ – caracterizeazã posibilitatea sistemului de a asigura continuitatea focului pe un aliniament.
Depinde de o serie de factori, dintre care cei mai reprezentativi sunt:
cantitatea de forþe ºi mijloace la dispoziþie, necesitatea asigurãrii compatibilitãþii electromagnetice, cerinþele impuse sistemului de foc din
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punct de vedere al formei, intensitãþii ºi gradului de concentrare a focului.
Posibilitatea acoperirii reciproce prin foc – parametru sintetic,
tehnico-tactic ºi normativ – caracterizeazã modul în care subunitãþile
vecine se pot acoperi reciproc prin focul mijloacelor principale în primul rând, dar ºi al celor secundare (artileria sau rachetele cu bãtaie
micã/apropiatã, însãrcinate cu protecþia antiaerianã nemijlocitã). ªi în
acest caz – ca ºi în cazul gradelor de concentrare/eºalonare a focului
sau de acoperire a obiectivului, important este intervalul dintre subunitãþi. Este parametrul determinant în aprecierea corespunzãtoare din
punct de vedere calitativ ºi cantitativ a viabilitãþii sistemului de foc,
îndeosebi în cazul utilizãrii complexelor monocanal sau în lipsa unor
mijloace de protecþie antiaerianã nemijlocitã.
Nivelul de saturare (pe o direcþie, aliniament în distanþã/adâncime, în înãlþime) – parametrul sintetic, analitic, cantitativ ºi normativ
– defineºte valoarea densitãþii atacului pentru care sistemul de foc se
transformã dintr-un sistem de aºteptare fãrã pierderi, într-unul de aºteptare cu pierderi. Depinde de numãrul ºi durata ciclului de tragere al
subunitãþilor de foc /tragere, precum ºi de densitatea mijloacelor de
atac aerian inamice.
Intensitatea focului – parametru sintetic, analitic, cantitativ, tehnico-tactic ºi normativ – caracterizeazã numãrul de trageri care poate
fi executat de sistem în unitatea de timp sau pe timpul combaterii inamicului aerian. Este definit de productivitatea focului ºi de gradul de
participare al complexelor la combaterea mijloacelor aeriene inamice
ºi depinde de ciclul de tragere al subunitãþilor de foc, de numãrul ºi
dispunerea acestora în cadrul dispozitivului de luptã.
Densitatea focului - parametru sintetic, cantitativ, tehnico-tactic
– reprezintã numãrul de rachete/proiectile care pot fi dirijate/concentrate într-o porþiune/volum din zona de nimicire/tragere pe o þintã (direcþie/aliniament, adâncime sau înãlþime). Depinde îndeosebi de caracteristicile tehnico-tactice ale complexelor de rachete (tipul, numãrul
canalelor-rachetã, intervalul dintre lansãri, durata ciclului de tragere

32

www.rft.forter.ro

Cerinþe ºi misiuni noi pentru artileria
ºi rachetele antiaeriene române

etc), ºi/sau de artilerie (cadenþa, numãrul gurilor de foc dintr-o entitate
de foc, ciclul de tragere, posibilitatea de reîncãrcare ºi reluare a focului), dar ºi numãrul ºi dispunerea acestora în cadrul dispozitivului de
luptã.
Numãrul de trageri - parametru sintetic, cantitativ, calificativ,
tehnico-tactic – caracterizeazã posibilitatea sistemului de a combate
þintele aeriene care ajung simultan pe anumite aliniamente (gradul de
participare al subunitãþilor la respingerea atacului), precum ºi posibilitatea respingerii atacului cu o anumitã densitate ºi duratã. Este influenþat de numãrul, tipul ºi dispunerea complexelor de nimicire ºi viteza
þintei.
Stabilitatea la bruiaj – parametru sintetic, calificativ ºi tehnicotactic – defineºte posibilitatea sistemului de foc de a-ºi realiza scopurile în condiþii de bruiaj. Acest parametru este dependent de înzestrarea sistemului cu mijloace de cercetare-descoperire ºi de foc diferite, de posibilitãþile de proiecþie ºi de contraacþiune, de dispunerea acestora în teren ºi de configuraþia de lucru a sistemului în mediu electromagnetic (serie sau paralel), astfel încât sã se asigure condiþiile impuse
de compatibilitatea electromagneticã ºi continuitatea zonelor de descoperire ºi de nimicire realizate în condiþii de bruiaj.
Eficacitatea medie a tragerii – parametru sintetic, cantitativ, calificativ ºi tehnico-tactic – este apreciatã pe baza probabilitãþii de nimicire a unei þinte la tragere – pentru condiþiile date – în funcþie de consumul de rachete/proiectile, în cazul subunitãþii de foc/tragere, respectiv de valoare medie a numãrului de þinte (avioane) nimicite la un atac
aerian, pentru unitate. Pentru aprecierea tragerii, se stabilesc mai întâi
condiþiile din punct de vedere al misiunii primite ºi al parametrilor de
zbor ai þintelor, dupã care se determinã valoarea indicilor de eficacitate.
Ciclul de tragere - parametru analitic, tehnico-tactic ºi normativ – reprezintã, în mod sintetic, timpul consumat de cãtre un complex
antiaerian (de rachete, de artilerie sau mixt – tun /rachetã) pentru combaterea unei þinte. În ceea ce-l priveºte, pãrerile sunt împãrþite, unii
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specialiºti neconsiderându-l un parametru al sistemului de foc, ci doar
o caracteristicã tehnico-tacticã a sistemului de armament antiaerian
respectiv. Noi îl considerãm ca fiind un parametru al sistemului de foc,
întrucât contribuie la aprecierea altor trei parametri – intensitatea focului, numãrul de trageri ºi eficacitatea tragerii - iar faptul cã este o caracteristicã foarte importantã a complexului antiaerian este subliniat ºi
de atribuirea valenþei analitice, deci de componentã ºi nu de sistem.
Din sumara prezentare a parametrilor se poate observa cã aceºtia se aflã în interdependenþã, intercondiþionându-se mai mult sau mai
puþin, iar prin aceasta, influenþând ºi sistemul ai cãror indicatori sunt
(de foc antiaerian). Aºa de pildã, mãrimea zonei de luptã/foc a sistemului – inclusiv a celei garantate - depinde ºi de gradul de stabilitate
la bruiaj. Specialiºtii cunosc foarte bine influenþa bruiajului asupra
zonelor de nimicire ale complexelor, de unde ºi apariþia noþiunii (sintagmei) de ,,zonã de nimicire realizatã în condiþii de bruiaj”. La rândul
sãu, configuraþia zonei de luptã/foc a sistemului – ca rezultantã a zonelor de nimicire/tragere ale complexelor antiaeriene – afecteazã gradele
de concentrare ºi eºalonare a focului, cel de acoperire a obiectivului
sau de asigurare a acoperirii reciproce prin foc.
În mod evident, parametrii care definesc entitãþile/densitãþile
focului sau numãrul de trageri pe anumite aliniamente depind în mare
mãsurã de ciclul de tragere – indicatorul determinant în aprecierea posibilitãþilor de foc ale complexului antiaerian ºi, în mod deosebit, a posibilitãþilor de combatere succesivã a þintelor.
Cunoaºterea ºi determinarea precisã a parametrilor permit aprecierea posibilitãþilor de îndeplinire a misiunii de luptã de cãtre o structurã tacticã de foc antiaerian de tip unitate, precum ºi a modalitãþilor
de creºtere a eficienþei acþiunii acesteia prin îmbunãtãþirea – în limita
posibilitãþilor – a unuia sau a altuia dintre parametrii enunþaþi. Gãsirea
ºi corelarea celor mai corespunzãtori parametrii cu cerinþele sistemului
de foc reprezintã cheia eliminãrii pãrþilor vulnerabile ale acestuia, fapt
ce se va rãsfrânge pozitiv în calitatea misiunii de luptã a structurii
cãreia îi aparþine sistemul de foc.
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Parametrii sistemului de foc antiaerian constituie atât mãrimi
caracteristice, ce-i reflectã proprietãþile, adevãrate ,,instrumente de
control” ale stãrii sale, cât ºi pârghii de reglare a funcþionalitãþii ºi eficienþei pe ansamblu. De aceea, în primul rând ei trebuie cunoscuþi, iar
în al doilea rând, utilizaþi cu pricepere ºi consecvenþã în procesul de
proiectare, realizare, menþinere ºi, dupã caz, de refacere a sistemului
de foc al structurilor antiaeriene tactice.
Note:
1. B.A.T. – Bãtãlia Aero -Terestrã.
2. F.O.F.A. - Follow on Forces Attack.
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MOTTO:
„Fiecare comunicare este o ºansã de a împuternici pe cineva.
Învaþã când sã fii tãios, când sã fii agreabil ºi când sã menþii o po ziþie echivocã” .
(Bruce Hyland)
ercetãrile americane referitoare la modul în care se preluC
creazã informaþiile au evidenþiat existenþa a trei niveluri:
- atenþia ºi receptarea informaþiilor;
- decodarea ºi stocarea informaþiilor;
- readucerea lor din memorie, într-o anumitã situaþie.
Deºi aceastã teorie a fãcut iniþial referire la anumite tipuri de organizaþii, consider cã ea este actualã ºi specificã chiar ºi instituþiei militare. Voi expune în cele ce urmeazã câteva aspecte referitoare la importanþa pe care o reprezintã resursele pentru organizaþia de tip militar.
Nicio organizaþie nu este auto-direcþionatã ºi autonomã. Ea are
nevoie de resurse, incluzând fonduri, materiale, personal ºi informaþii,
iar pentru a le obþine ea trebuie sã interacþioneze cu cei care o contro36
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leazã; în cazul organizaþiei militare, este vorba în primul rând de societate. Pe mãsurã ce se confruntã cu presiunile ºi constrângerile sociale,
organizaþia luptã pentru autonomie ºi modelare astfel încât sã rãspundã
comenzii sociale. În aceastã „luptã“ permanentã cu sine, ea se transformã într-o „qvasi-piaþã“, în care influenþele nu se manifestã doar în secþiunile interne, dar ºi între acestea ºi influenþele externe.
Interdependenþa cu ceilalþi constã în disponibilitatea organizaþiei de a se relaþiona eficient cu ei ºi în capacitatea resurselor de a rãspunde solicitãrilor formulate. În ambele situaþii, este vorba despre capacitãþi sociale care se dobândesc prin procesul de socializare.
Existã douã tipuri de interdependenþã: una directã, care constã
în stabilirea unor contacte face-to-face cu clientul/beneficiarul ºi una
indirectã, care implicã douã aspecte:
a) relaþionarea cu alte organizaþii, care au finalitate asemãnãtoare;
b) relaþionarea cu clientul prin intermediul altor factori, mai
ales cei cu valoare reprezentativã.
Magnitudinea unei organizaþii (prin care cei doi autori citaþi înþeleg raportul dintre intrãri ºi ieºiri determinat de un anumit tip de resurse) ºi gradul în care ea poate deveni criticã sunt dimensiuni esenþiale ale analizei unei organizaþii, fapt evidenþiat cel mai bine de consecinþele nefaste ale lipsei lor.
O altã dimensiune importantã este reprezentatã de libertatea pe
care o au cei care controleazã o resursã, o alocã ºi o utilizeazã. Nu poate exista un comportament absolut liber în ceea ce priveºte utilizarea
unei resurse, în primul rând datoritã creãrii unei situaþii de dependenþã,
iar în al doilea rând, datoritã factorului limitativ pe care îl constituie
subiectivitatea.
Cum sunt exercitate presiunile societãþii asupra organizaþiei militare aflatã într-o relativã independenþã cu elementele acesteia? Este
acceptat faptul cã mediul social acþioneazã asupra organizaþiilor, dar
acest lucru nu apare explicit în teorii. Pfeffer ºi Salancik sugereazã cã
una din modalitãþi este succesiunea conducãtorilor. Prin aceasta, mediul
influenþeazã procesele politice generatoare de acþiune din cadrul organizaþiilor.
mai, 2009
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Condiþiile în care se desfãºoarã activitatea militarã impun o permanentã pregãtire, atât ca decident cât ºi ca educator.

Semnificaþia ºi importanþa comunicãrii

Comunicarea umanã este plinã de probleme ºi dificultãþi. Foarte
des auzim fraze de tipul: „Nu am vrut sã spun asta“, „Încã nu sesizezi ceea
ce vreau sã spun“, „Se pare cã nu ai priceput despre ce este vorba“.
Obiectivele principale ale comunicãrii sunt urmãtoarele:
• sã fim receptaþi (vãzuþi, auziþi sau citiþi);
• sã fim înþeleºi (mesajul nostru sã fie decodificat);
• sã fim acceptaþi (mesajul sã nu fie respins);
• sã provocãm o reacþie (o schimbare de percepþie, de interpretare, de atitudine sau de comportament).
Dacã nu am reuºit sã atingem niciunul dintre aceste obiective,
înseamnã cã am dat greº. „A ºti de ce ºi cum sã te exprimi, a ºti sã pui
o întrebare, a ºti sã asculþi, a ºti sã formulezi, a ºti sã nu te complici, a
ºti sã te transpui, întotdeauna, în locul interlocutorului, a ºti (aproape)
totul despre tine, constituie tot atâtea detalii care aparþin domeniului
comunicãrii. În acest context, orice specialist, indiferent de domeniul
formãrii sale, trebuie sã ºtie sã comunice eficient, cu ambiþie, rãbdare
ºi perseverenþã, pânã în cele mai mici detalii. Pentru cã, fapt demonstrat, finalmente, totul este ºi înseamnã comunicare“.
Modul în care ne prezentãm, modul în care vorbim ºi privim,
modul nostru de A COMUNICA relevã modul nostru de a fi. Aceasta,
cu atât mai mult, cu cât nimeni nu ne judecã în funcþie de ce ºi cum
gândim, ci în funcþie de ceea ce facem!
Conform dicþionarelor, comunicarea înseamnã „schimb de
semnificaþii“ sau, ºi mai larg, „schimb de informaþie“.
În definirea comunicãrii organizaþionale existã mai multe abordãri: „proces de schimb al informaþiei, „proces de transmitere mesaje
verbale sau scrise ºi de recepþionare a acestor mesaje“, „proces social
de interacþiune uman, bazat pe simboluri ºi reguli specifice“.
Comunicarea este un proces dinamic, care are urmãtoarele caracteristici:
• implicã surse (emiþãtori) ºi receptori;
38
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• presupune codificarea ºi decodificarea (procesarea) semnificaþiilor transmise sau receptate;
• presupune competenþã;
• presupune performanþã;
• reclamã existenþa unor mesaje;
• se realizeazã într-un mediu de „zgomot“;
• presupune existenþa unor canale de comunicare.
Scopul comunicãrii în organizaþie îl constituie transmiterea ºi
recepþia de semnificaþii în vederea obþinerii unor efecte pragmatice.
Focalizarea atenþiei asupra conceptului de semnificaþie ºi pe aspectul pragmatic permite înþelegerea poziþiei simbolului, mesajului ºi
protocoalelor de transmisie, ca instrumente pentru transmiterea semnificaþiilor.
Prin urmare, din aceastã perspectivã, comunicarea ne apare ca
„procesul biunivoc de transmitere ºi recepþie de semnificaþii, mijlocit
prin folosirea simbolurilor ºi mesajelor“.

Tipuri de comunicare
• În funcþie de nivel, comunicarea umanã este:
– comunicare intrapersonalã - este consilierea individului uman
cu sine însuºi, atunci când ascultã „vocea interioarã“. Astfel, se cunoaºte ºi se judecã pe sine; se întreabã ºi îºi rãspunde; gândeºte, analizeazã ºi reflecteazã; evalueazã decizii sau repetã mesajele destinate altora. Este necesarã pentru echilibrul psihic ºi emoþional;
– comunicare interpersonalã - este dialogul cu celãlalt. Ne ajutã
sã-i cunoaºtem pe semeni ºi pe noi înºine, prin imaginea lor despre noi;
– comunicare în grup - este ceea ce asigurã schimburile în interiorul echipei, al organizaþiei, în micile colectivitãþi umane. Aici se împãrtãºesc cunoºtinþe ºi experienþe, se rezolvã probleme ºi se dezvoltã
idei noi;
– comunicare de masã - este orice ansamblu de mijloace ºi tehnici care permite difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale, audiovizuale cãtre un auditoriu mai mult sau mai puþin vast ºi eterogen. Formularea genericã este aceea de „comunicare prin mass-media“.
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• În funcþie de codificare, comunicarea umanã este:
- comunicare verbalã (oralã) - când semnificaþia este codificatã
în cuvinte.
Se realizeazã prin dialog direct, prin convorbiri în grupuri de diferite mãrimi, convorbiri la distanþã mediate de reþelele de telecomunicaþii sau convorbiri între birourile aceleiaºi organizaþii mediate de reþelele de comunicaþie interfonice sau telefonice;
- comunicare nonverbalã - când semnificaþia este purtatã prin
altceva decât cuvinte (ex. comunicarea scrisã).
Comunicarea scrisã cunoaºte o mare varietate de forme ºi modalitãþi în funcþie de suportul fizic al comunicãrii (documente clasice,
legislaþie, acte decizionale ale conducerii, rapoarte asupra activitãþilor
desfãºurate sau controlate, cereri, solicitãri, sesizãri, contracte, întregul
sistem de documente de evidenþã contabilã, schiþe, planuri, desene de
specialitate, imagini pe suport de hârtie sau film, microfilm etc.).

Contextul comunicãrii umane
Contextul influenþeazã atât ceea ce se comunicã, cât ºi maniera
în care se comunicã.
Contextul general al comunicãrii comportã urmãtoarele aspecte:
• contextul fizic se referã la mediul fizic concret ºi imediat tangibil: incinta sau spaþiul deschis, microclimatul, ambianþa sonorã, lumina, culoarea etc.;
• contextul cultural vizeazã cerinþele, tradiþiile, stilurile de viaþã,
valorile împãrtãºite de grup sau de comunitate, normele morale etc.;
• contextul socio-psihologic se referã la statutul social al partenerilor, la caracterul oficial sau informal al relaþiilor dintre ei, la situaþia concretã ºi ipostaza specificã în care are loc comunicarea;
• contextul temporar vizeazã momentul ºi ordinea cronologicã
în care este plasat mesajul, într-o secvenþã de alte mesaje succesive.

Fluxurile ºi circuitele informaþionale
În definirea sistemului informaþional se opereazã cu noþiunea de
flux ºi circuit informaþional; fluxul reprezintã cantitatea de informaþii
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vehiculate (transmise ºi procesate) între douã elemente ale sistemului,
emiþãtor ºi receptor, independent de natura purtãtorului material ºi de
procedeele folosite, iar circuitul informaþional semnificã traiectoria pe
care o parcurg aceste informaþii. Fluxul de informaþii este caracterizat
prin conþinutul ºi destinaþia informaþiei, sensul miºcãrii ºi locurile de
decizie ºi raportare.
Fluxul informaþional ºi circuitul informaþional sunt caracterizate
de: lungime, vitezã de deplasare, fiabilitate, cost, grad de încãrcare etc.
Tipologia circuitelor informaþionale este structuratã dupã urmãtoarele criterii:
A. Direcþia de vehiculare, caracteristicile emiþãtorului, ºi respectiv ale beneficiarului de informaþii:
• verticale - se stabilesc între nivelurile ierarhice aflate în relaþie
de subordonare;
• orizontale - se stabilesc între subdiviziuni organizatorice (posturi, respectiv compartimente) aflate pe acelaºi nivel ierarhic în cadrul
sistemului;
• oblice - se stabilesc între subdiviziuni organizatorice situate pe
niveluri ierarhice diferite, între care nu existã relaþii de subordonare
nemijlocitã.
B. Frecvenþa producerii:
• periodice - se repetã la anumite intervale (an, trimestru) cu
ocazia întocmirii unor rapoarte, dãri de seamã, statistici, solicitate de
subdiviziunile situate pe niveluri ierarhice superioare în cadrul sistemului;
• ocazionale - se stabilesc cu o frecvenþã aleatoare ori de cate ori
este cazul, iar fundamentul producerii lor îl reprezintã situaþiile inedite
care se produc în interiorul sau în afara sistemului.
Procesele informaþionale desemneazã, în esenþã, un ansamblu
de elemente prin care se stabilesc modalitãþile de culegere, înregistrare, transmitere ºi prelucrare a informaþiilor, cu precizarea operaþiilor
de efectuat ºi succesiunea lor, a suporþilor ºi mijloacelor de tratare a
informaþiilor.
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Deoarece managementul înseamnã în primul rând informaþie ºi
comunicare, se poate fundamenta folosirea informaþiilor ca metodã.
Tipologia fluxurilor este diferitã, dupã criteriile alese: macro,
micro, verticale, orizontale, oblice; pentru intrãri, ieºiri ºi prelucrarea
ºi dupã alte criterii, ca de pildã, forma de evidenþã (tehnico-operativã,
contabilã ºi statisticã); dupã sens (direcþie) de circulaþie a informaþiilor
ºi alte criterii, fluxurile sunt împãrþite ca în tabelul urmãtor:

Direcþia de circulaþie
a informaþiilor

Criterii
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Felul

Detalii

Descendent

De la conducãtor la executant, transmiþând ordine, directive, sarcini, indicaþii etc.
Caracteristic acestui flux este faptul cã pe mãsura apropierii de treptele inferioare, informaþiile descendente se detaliazã, îmbogãþindu-se cu noi amãnunte, ceea ce presupune anumite detalii ºi operaþii de prelucrare.

Ascendent

Sensul de la executat la conducãtor, aducând rezultatele
asupra îndeplinirii sarcinilor, de la muncã, deci de la organele inferioare cãtre cele superioare.
Fiecare verigã este executant în raport cu veriga superioarã ºi conducãtor faþã de nivelurile inferioare, pe mãsurã
ce nivelul ierarhic este mai ridicat; informaþiile care ajung
la treapta respectivã sunt mai complexe, într-o formã concentratã, exprimând un conþinut sintetic.
Permite conducerii controlul realizãrii deciziilor ºi urmãrirea
situaþiei organizaþiei. O mare avalanºã de informaþii pe
fluxul vertical demonstreazã o situaþie organizatoricã necorespunzãtoare.

Orizontal

Asigurã circulaþia informaþiilor între componentele de acelaºi grad, în scopul coordonãrii reciproce a sarcinilor ºi
eforturilor, fãrã intervenþia eºalonului superior.
A luat fiinþã ca necesitate a cunoaºterii reciproce a problemelor ºi preocupãrilor compartimentelor de acelaºi ordin,
situate pe aceeaºi treaptã ierarhicã; acest flux reprezintã
informaþiile între compartimente de acelaºi grad; de regulã,
un asemenea flux are loc pe baza unor indicaþii stabilite
de veriga superioarã pe o perioadã mai lungã, care se
aplicã în procesele repetabile în mod automat.
Este calea de decongestionare a canalelor informaþionale
verticale, ceea ce va permite circulaþia cu valoare informaþionalã mai ridicatã pentru activitatea decizionalã.
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Criterii

Felul

Sens

Oblic

De invers
sens

Alte criterii

Mediu

Nivel

Principal

Secundar

Detalii
Apare atunci când un conducãtor trebuie sã fie în relaþii
directe cu subordonaþii altor conducãtori; sunt situaþii anormale survenite din evitarea unei cãi ierarhice, adesea lungi
ºi complicate.
Ca ºi la fluxurile de informaþii, aici se adaugã circuitul de reglare, care ia naºtere la fiecare nivel de conducere, formeazã sistemul informaþional, care suprapus pe suprastructura
procesului de producþie este urmãrit ºi reflectat prin fluxul
de informaþii corectat prin circuitul de reglare.
La nivel economico - social, concentrat la organul central
de statisticã.
Este necesar managementului guvernamental, parlamentar
ºi prezidenþial, pentru întreaga activitate economicã ºi
socialã.
La nivel micro economico - social, organizat pentru executarea unor funcþii de conducere specialã, o societate comercialã, firmã etc.

Extern

Informaþiile vin sau pleacã în afarã

Intern

Informaþiile circulã în interior

Sistematice

Se supun unei regularitãþi temporare ºi nesistematice, ocazionale sau întâmplãtoare, apãrute ca urmare a unei solicitãri speciale a organelor de conducere sau dintr-o situaþie
neprevãzutã.
Pot fi continui, cvasicontinui ºi periodice:
- continui ºi cvasicontinui, când informaþiile provin pe mãsura producerii evenimentelor; sunt situaþii caracteristice
pentru o mare parte a informaþiilor din evidenþa tehnicooperativã; unele procese de importanþã mai mare sunt urmãrite zilnic de toate eºaloanele, constituind un flux cvasicontinuu;
- periodice: au loc în relaþiile dintre organele centrale ºi
cele de bazã, caracterizate prin transmiterea informaþiilor
în funcþie de importanþa lor.
- decadal, lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
Sistematizarea fluxurilor în timp - periodicizarea lor - este
subordonatã conducerii:
- cu cât sistemul este mai bine organizat, cu atât stabilitatea fluxurilor informaþionale - periodicitatea ºi conþinutul - va
fi mai îndelungatã. Acolo unde existã deficienþe în organizarea conducerii, delimitarea competenþelor sau unde se
fac repetate organizãri, fluxurile informaþionale sunt des
schimbate, iar alãturi de cele sistematice apar numeroase
fluxuri nesistematice, rezultat al unor cereri de date neorganizate care afecteazã timpul cadrelor nemijlocit legate de
procesul de producþie, pe care le sustrag de la preocuparea
lor de bazã.
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Alte criterii

Criterii

Felul

Economice

Detalii
Cel mai complex tip de flux, în care informaþia referitoare
la mersul procesului de producþie ºi la activitatea întreprinderii este prelucratã în vederea obþinerii unor indicatori
sintetici, sub forma celor trei forme de evidenþã; ea este
apoi vehiculatã cãtre organele de conducere ale întreprinderilor ºi cãtre organele tutelare.
Pe aceastã bazã se elaboreazã programe ºi comenzi care
urmeazã calea inversã, acþionând asupra activitãþii unitãþii
ºi programului de producþie, corectând eventualele abateri
de la aceste programe.

Fluxurile informaþionale circulã cu ajutorul circuitelor ºi al canalelor; deci circuitul informaþional este itinerarul parcurs de o informaþie, de la generarea ei pânã la casare, de la sursã la receptor, prin
intermediul mesajelor. În timp ce circuitul reprezintã drumul parcurs
de informaþie, fluxul reprezintã conþinutul ºi condiþiile necesare acestei informaþii.
Prin organizarea fluxului se asigurã – prin selectare ºi dirijare nu numai informaþiile necesare problemelor curente pentru deciziile
operative, ci ºi cele de perspectivã, care depind de competenþele ºi rãspunderile anumitor niveluri ierarhice, pentru hotãrârile de viitor.

Sistemul informaþional - instrument de conducere
în ansamblu ºi la nivelul fiecãrei organizaþii
Raporturile dintre sistemul informaþional ºi cel informatic sunt
de întreg-parte.
Considerând organizaþia un sistem cibernetic, conducerea apare
ca procesul de ordonare a acestuia pentru a asigura concordanþa scop
– acþiune; în acest proces, informaþia joacã un rol de legãturã între elementele umane ºi materiale ale sistemului, fãrã de care nu ar fi posibilã niciun fel de acþiune ordonatã, dirijatã spre un scop. Urmãrind etapele unui ciclu al conducerii – care cuprinde operaþiile din momentul
apariþiei unui eveniment ce impune o acþiune datã ºi pânã la declanºarea acesteia, se distinge succesiunea: culegerea informaþiei de stare –
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analiza – elaborarea informaþiei de comandã - acþiunea. Aceasta pune
în evidenþã faptul cã esenþa conducerii poate fi exprimatã ca transformarea informaþiei de stare în informaþie de comandã ºi transmiterea
acestora între organul conducãtor ºi cel condus.
Informaþional, înseamnã tot ceea ce se referã la informaþie ºi
mai ales la punerea în formã, transportul ei la utilizatori; fãrã informaþii nu se poate realiza niciunul din atributele conducerii, acelaºi rezultat obþinându-se ºi atunci când informaþiile nu sunt corespunzãtoare.
Sistemele informaþionale au existat pe toate treptele dezvoltãrii
societãþii omeneºti, cu rol important în progres ºi dezvoltare, informarea fiind o condiþie pentru orice proces de însuºire ºi transmitere de informaþii. Considerat ca o componentã managerialã, aspectul informaþional al conducerii se exprimã prin acest sistem.
Un sistem informaþional este, prin urmare, un ansamblu complex, organizat de oameni, maºini, programe, procedee ºi activitãþi
practice, concretizate în compartimente cu legãturi informaþionale, alcãtuind cadrul organizatoric prin intermediul cãruia se elaboreazã ºi se
folosesc informaþiile.
Circuitul este foarte strâns legat de management, fapt pentru
care se ºi spune circuit de conducere; orice proces de conducere se desfãºoarã într-un circuit închis, între sistemul conducãtor ºi cel condus,
legate între ele prin calea de comandã (direct) ºi calea de reacþie (invers); pe aceste douã cãi de legãturã se transmit comunicãri – mesaje –
care conþin informaþii cu ajutorul cãrora executantul primeºte comenzile o datã cu datele referitoare la modul de desfãºurare a acþiunii,
având în orice moment imaginea clarã a concordanþei între comandã ºi
acþiune. Când se constatã o neconcordanþã între scop ºi acþiune, se intervine cu o nouã comandã ºi procesul se repetã, având un caracter ciclic. Deci, conducerea se reduce la transformarea informaþiilor de stare
de comandã ºi transmiterea acestora subordonaþilor.
Un management eficient nu poate fi conceput decât într-un cadru în care sistemul informaþional joacã un rol adecvat, bine precizat.
Este parte componentã a activitãþii de conducere curentã ºi de perspec-
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tivã, dar ºi o premisã fundamentalã în organizarea pe baze ºtiinþifice a
muncii.
Pentru manager este o necesitate vitalã de a dispune de o informare rapidã, corectã ºi permanentã, în locul muncii rutinare, o activitate care sã ia în considerare previziunile, în cadrul sistemului de conducere ºi sã transmitã direct ºi rapid datele conducerii, fie la cerere, fie
printr-o programare, aºa fel încât managerul sã fie întotdeauna pregãtit. La rândul sãu, sistemul informaþional trebuie sã corespundã unor
anumite cerinþe, sã fie complet în esenþialitatea lui, precis ºi corect,
suplu ºi curãþat de informaþii inutile, revizuind cu rapiditate cerinþele
previziunii sau adoptãrii deciziilor.
Caracterul unitar al sistemului informaþional urmãreºte evitarea
existenþei în paralel a unor practici contradictorii în diferite subsisteme
sau sectoare de activitate din unitate.
Cu toate calitãþile pe care le au, managerii nu mai sunt în mãsurã sã selecteze ºi sã prelucreze volumul ºi frecvenþa informaþiilor, în
vederea elaborãrii deciziilor.
Mãiestria managerilor constã în gãsirea echilibrului necesar dintre lipsa ºi excesul de informaþii, în vederea garantãrii succesului în
procesele manageriale.
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Problematica securit`]ii
globale în contextul
transform`rilor actuale
din mediul interna]ional
DR.

MARIANA ANCUÞ

„Schimbare” este cuvântul ce caracterizeazã mediul de securitate al secolului XXI. Alãturi de formele clasice de riscuri ºi vulnerabilitãþi regionale ºi globale s-au adãugat alte fenomene precum globalizarea ºi fragmentarea. Focarele de tensiune tradiþionale se menþin,
dar dezvoltarea lor este influenþatã acum de apariþia unor noi riscuri
neconvenþionale ºi transfrontaliere precum terorismul, crima organizatã sau de proliferarea armelor de distrugere în masã. Noul mediu de
securitate devine flexibil, se pot realiza tot felul de construcþii, de organizãri ºi reorganizãri, funcþie de anumite tendinþe, dar ºi de dinamica
intereselor ºi schimbãrilor fizionomice la nivelul politicilor de putere.
Politicile globale încep sã se reconfigureze, ca urmare a extinderii ºi
adâncirii legãturilor transnaþionale în tot mai largi ºi variate sfere ale
vieþii economice, politice, sociale ºi culturale. Problemele devin mai
curând globale decât naþionale, cerând, la rândul lor, o soluþionare, mai
curând globalã, decât naþionalã1. Putem spune cã globalizarea este un
proces care dureazã de secole, miºcãrile umane, de produse ºi simbo-
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luri existând de foarte mult timp. Ceea ce deosebeºte fenomenul contemporan al globalizãrii de precedentele procese integraþioniste sunt
scara (anterior regionalã, actualmente mondialã), ritmul schimbãrilor
impus de viteza transmiterii informaþiei ºi a vectorilor de transport ºi
sprijinirea, într-o mai mare mãsurã decât înainte, pe progresul tehnologic cu impact imediat asupra condiþiilor vieþii cotidiene. Pe acest
fundal, ordinea mondialã instituþionalã a dobândit o forþã destul de mare ºi are o logicã tot mai clar diferenþiatã de configuraþiile locale pe care le strãbate. Miºcãrile ºi interacþiunile din spaþiul global au dobândit,
treptat, un caracter standardizat prin instituþiile cu caracter global, astfel încât societãþile locale se simt nevoite sã reacþioneze în sensul implicãrii în configuraþia de naturã mondialã. Evident cã deciziile lor
sunt intercondiþionate: deciziile de ordin politic afecteazã strategiile
economice, care la rândul lor influenþeazã relaþiile sociale, ºi invers, iar
toate influenþeazã determinant deciziile de ordin militar. Astfel, dupã
1990, stabilitatea bipolarã a lumii postbelice a fost înlocuitã cu o lume
multipolarã ºi haoticã, o lume caracterizatã prin noi fenomene de conflicte acute – etnice, politice ºi economice. Unii se aºteaptã chiar ca
într-o zi sã ne amintim cu nostalgie de acea lume bipolarã, mai simplã
ºi mai clar definitã, pe care istoricul John Lewis Goddis a numit-o
„pacea cea lungã”2. Lumea a devenit, într-adevãr, diferitã, însã nu în
mod necesar mai calmã, schimbarea generând mai multe conflicte ºi
mai puþin progres, fiind martorii creãrii progresive a unei reale „structuri permanente a pãcii”3 la nivel global. Multe aspecte ale globalizãrii
sunt încã neclare, dar un lucru este sigur: „globalizarea nu este un fenomen din care toþi participanþii sã iasã învingãtori” 4.
Pe de altã parte, asistãm la o migrare a Vestului spre estul ºi
sud-estul lumii, misteriosul ºi magnificul Orient, la o revanºã a Europei faþã de aliatul de dincolo de Atlantic, la o adaptare ºi transformare
a organizaþiilor internaþionale de securitate, la dezvoltarea unor sisteme de management al crizelor prin configurarea unor noi parteneriate
ºi forme de cooperare ºi, mai ales, la mãrirea numãrului de conflicte regionale de micã sau mai mare intensitate.
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În acest context, noþiunea de problemã de securitate ar reprezenta orice valoare ºi interes uman pe care o parte afectatã ar putea sã
o perceapã ca fiind o ameninþare. Eduard A. Kolodziej, unul din cei
mai cunoscuþi teoreticieni ai relaþiilor internaþionale, spunea cã „în
interacþiunile oamenilor, politica apare de fiecare datã atunci când
existã o disputã privind rezultatele urmãrite de doi sau mai mulþi actori
interdependenþi – indivizi sau agenþii lor – prin prisma diferitelor lor
interese, obiective ºi valori...”5 Prin urmare, în aceastã viziune, „securitatea este o formã specialã de politicã – o specie a genului mai general al politicii”6. Interesant este faptul cã, dacã putem spune cã problemele legate de securitate sunt politice, nu acelaºi lucru îl putem afirma
despre conflictele politice. Deci, securitatea poate apãrea ca trãsãturã
centralã a unei dispute politice doar în cazul în care actorii ameninþã
sau folosesc forþa pentru a obþine ceea ce doresc, iar politica devine
problemã de disputã sau de securitate doar când pierderile omeneºti
sau materiale devin o posibilitate din punctul de vedere al unuia dintre
actori. Astfel, dacã ne translatãm la situaþia existentã în lume, putem
afirma cã nu existã niciun spaþiu despre care sã se poatã spune cã este
sigur, cã îndeplineºte condiþii de securitate, vulnerabilitãþile fiind din
ce în ce mai evidente.

Definiþii ºi teorii
Securitatea globalã ºi cea naþionalã, finalizate sau nu prin acorduri sau tratate, au generat extrem de multe controverse ºi dezbateri.
Este cert cã societatea umanã a evoluat ºi, o datã cu ea, ºi astfel de
probleme. Paradoxal este faptul cã, având experienþa rãzboaielor trecute, a distrugerilor ºi pierderilor uriaºe de ambele pãrþi ale baricadelor, totuºi umanitatea nu acordã nicio atenþie lecþiilor ce trebuiau învãþate din astfel de momente. S-a pus ºi se pune problema dacã este posibilã convieþuirea paºnicã a unor civilizaþii diferite sub raport cultural,
cu rãdãcini în valori, tradiþii, principii ºi norme sociale ce au evoluat în
circumstanþe istorice ºi sociospaþiale extrem de diferite. A vorbi despre
civilizaþii înseamnã a ne referi la spaþii, fiecare civilizaþie fiind legatã
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de un spaþiu cu limite aproape stabile, de o geografie particularã. Religia ºi limitele etnice impun, de asemenea, particularitãþi distincte din
care derivã, deseori, tendinþe separatiste. Conºtiinþa naþionalã a dus, pe
tot parcursul secolului XX, la destrãmarea imperiilor coloniale sau a
unor state multinaþionale (URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia), dar ºi la
dificultatea reunirii elementelor etnice diferite, chiar dacã au aceeaºi
apartenenþã religioasã. Deºi „a scãzut considerabil posibilitatea declanºãrii unui conflict armat/rãzboi la scarã continentalã, a crescut, în
schimb, pericolul apariþiei ºi proliferãrii unor confruntãri armate locale
ca fenomene adiacente dezmembrãrii unor state multinaþionale, conflicte ce pot angaja simultan ºi succesiv ºi alte state. ªi suntem martori
ai acestor fenomene uneori vulgarizate de mass-media, alteori prezentate ca necesitãþi istorice aflate în prim-planul configuraþiei geopolitice
a prezentului, însã nu putem contempla acest tablou al exacerbãrilor
diviziunilor ºi tensiunilor generatoare de conflicte, fãrã o nedisimulatã
îngrijorare”7. „Modificãrile arhitecturii globale de securitate deschid
oportunitãþi pentru tot mai multe state, creeazã responsabilitãþi ºi genereazã provocãri complexe faþã de care trebuie adoptatã o atitudine
cât mai pragmaticã, activã ºi previzibilã, în acord cu interesele lor majore ºi prin asumarea principiilor democratice”8. Numãrul tot mai crescut de conflicte, terorismul sau procesul de globalizare sunt factori
care au determinat, mai mult sau mai puþin direct, procesul de destabilizare prezent în numeroase regiuni. Prin urmare, acum mai mult ca
niciodatã, cooperarea internaþionalã în domeniul securitãþii este vitalã.
Menþinerea ºi consolidarea pãcii, a securitãþii internaþionale înseamnã
soluþionarea problemelor litigioase dintre state, prin mijloace paºnice,
pe cale politicã, prin negocieri ºi tratative.
Despre dimensiunile proceselor care se petrec ne vorbesc o serie
de concepte precum „putere”, „politici de putere”, „echilibrul puterilor”, „securitate globalã”, „putere naþionalã”, „putere militarã”, „globalizare”, „revoluþie în afacerile militare”, „diplomaþie preventivã”,
„diplomaþie preemtivã”. Secolul XX, definit ca „secolul descoperirilor” sau „secolul cel mai sângeros”, a fost, în aceeaºi mãsurã, un secol
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al extremelor în ceea ce priveºte tratatele internaþionale. Nu pentru cã
au fost nenumãrate tratatele sau acordurile semnate, ci pentru cã fiecare dintre ele a declanºat o avalanºã de evenimente care au modificat
definitoriu ºi radical harta europeanã sau mondialã. Indiferent dacã au
fost respectate sau încãlcate, ele ºi-au adus contribuþia lor în lumea
academicã a teoriilor.

Definirea conceptului de securitate
Primele noþiuni despre securitate parvin din perioada romanã.
Provenind din latinescul securitas, conceptul de securitate tradus prin
pace, calm, lipsa primejdiilor, defineºte situaþia când un stat, o colectivitate sau un individ dobândesc certitudinea cã existenþa, integritatea
sau interesele sale nu sunt, datoritã unor mãsuri specifice, primejduite9.
Tucidide a fost primul care, prin relatarea rãzboiului dintre
Atena ºi Sparta în secolul al V-lea î.Hr., a prezentat dilema securitãþii.
Potrivit acestuia, dilema o constituie tocmai problema forþei care trebuie abordatã luând în calcul ºi uzul de forþã contracarant ce va fi folosit de cãtre ceilalþi actori. Prin urmare, concluzia este cã „rezultatul
final este un joc în care pierd toþi participanþii, întrucât rãzboiul acapareazã capacitatea oamenilor de a defini condiþii acceptabile ºi tolerabile reciproc pentru securitate ºi ordine”10.
Având la bazã teoria lui Tucidide, Hobbes a dat o definiþie generalã a securitãþii, pornind de la „înrãdãcinarea securitãþii ca problemã
în simpla condiþie umanã”11. Indiferent cã suntem sau nu conºtienþi,
toþi ne confruntãm cu aceastã problemã. Avem, pe de o parte, ameninþarea cu forþa pentru obþinerea a ceea ce doresc unii, iar de cealaltã parte avem contraciclul de violenþã, teoretic nelimitat, cu excepþia cazurilor în care unul din combatanþi sau ambii erau eliminaþi. Practic, ºi
în mod sigur ironic, dilema securitãþii vine chiar de la oameni care genereazã lupte datoritã intereselor proprii. Potrivit lui Hobbes, oamenii
au o gamã de preferinþe prea largã, iar aceste preferinþe fac ca voinþele
lor sã genereze ireconciliabilitate. „Într-o lume cu peste 200 de statenaþiuni, fiecare revendincându-ºi suveranitatea ºi autoritatea ultimã în
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a face uz de capacitãþile de a folosi violenþa pentru a arbitra conflicte
atât în þarã cât ºi în strãinãtate, pacea ºi armonia sunt doar perioade rãgaz între ciocniri ostile ºi rãzboi”12. Totuºi, teoria lui Hobbes – urmatã
de cea a lui Max Weber, alt teoretician – nu poate fi luatã în considerare în totalitate. Principiul conform cãruia „statul este o organizaþie
obligatorie cu o bazã teritorialã... iar uzul de forþã poate fi considerat
legitim numai în mãsura în care este permis de stat, este prescris de
acesta”13 nu se confirmã în cazul eºecurilor statelor în îndeplinirea
funcþiilor de securitate (Liban) sau în violarea normelor de comportament civil ºi a drepturilor omului ºi sprijinirea teroriºtilor (regimul taliban din Afganistan). Continuând teoriile lui Hobbes, Carl von
Clausewitz porneºte în teoria sa de la ideea cã statele trãiesc în condiþii
de conflict perpetuu, tinzând cãtre rãzboiul pur. Dorinþa lor de a rãmâne independente dar în acelaºi timp de a domina, lupta lor pentru putere, aratã o tendinþã de deplasare cãtre extreme într-un conflict armat,
iar aceastã tendinþã defineºte dilema securitãþii la nivel internaþional.
Clausewitz observã cã în relaþiile dintre ele, statele nu ating aceastã
stare a „rãzboiului pur”, fiind împiedicate de o serie de constrângeri
decisive, de naturã politicã ºi moralã, adicã de limitele folosirii puterii
de stat. Deºi nu a putut prevedea conexiunea dintre superioritatea militarã ºi dezvoltarea neîncetatã a tehnicii, cunoscutã astãzi sub denumirea de „Revoluþie în Afacerile Militare” (Revolution in Military Affair),
Clausewitz a arãtat „legãtura realizatã între schimbãrile noi ºi revoluþionare la nivelul condiþiilor politice, socio-economice ºi militare fundamentale ale rãzboiului modern între state ºi popoare ºi recunoaºterea
faptului cã rãzboaiele anterior limitate însã neîncetate din trecutul Europei, se apropiau treptat de o formã purã, pe mãsurã ce sistemul balanþei puterii din secolul al XVIII-lea începuse sã se destrame“14.
Teoriile respective, mai ales cea a lui Tucidide, au fost demonstrate în perioada Primului Rãzboi Mondial, când toate statele implicate s-au înarmat pentru un rãzboi total ºi l-au considerat ca fiind de
scurtã duratã, cu înfrângerea fulgerãtoare ºi decisivã a rivalilor. Dorinþa
aceasta de ripostã a oprit practic orice încercare de negocieri, orice
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încercare de înþelegere politicã, aºa cum fusese fãcutã în perioada
1815 ºi 1914, ºi care a împiedicat un rãzboi mondial între marile puteri.
Importanþa teoriilor lui Tucidide, Hobbes ºi Clausewitz constã
în faptul cã au încercat sã defineascã dilema securitãþii folosind termeni universali. Ei au arãtat cã toate societãþile umane se confruntã cu
problema securitãþii, iar aceastã problemã poate fi soluþionatã dacã
este înþeleasã, înþeles dat de folosirea anumitor coordonate-cheie.
Hobbes a arãtat cã dilema securitãþii se înrãdãcineazã în indivizi ºi în
preferinþele lor personale ºi sociale conflictuale. Clausewitz ºi Tucidide
au demonstrat cum dilema securitãþii este înrãdãcinatã în sistemul
statelor-naþiune. Toþi trei sunt de acord cã o anumitã forþã contracarantã, ghidatã de raþiune ºi calcule umane, este necesarã pentru rezolvarea
sau atenuarea dilemei securitãþii. O dilemã umanã poate fi rezolvatã
doar printr-o soluþie umanã.
În ceea ce priveºte viziunea occidentalã, putem enunþa urmãtoarele definiþii date de mari teoreticieni în domeniu15:
• Ian Bellamy: „Securitatea în sine este o relativã absenþã a
rãzboiului, continuatã cu o relativ solidã convingere cã niciun rãzboi
care ar putea avea loc nu s-ar termina cu o înfrângere”.
• Walter Lippmann: „O naþiune este în siguranþã în mãsura în
care nu se aflã în pericolul de a trebui sã se sacrifice valori esenþiale,
dacã doreºte sã evite rãzboiul, ºi poate atunci când este provocatã. Sã
ºi le menþinã obþinând victoria într-un rãzboi”.
• Michael H.H. Louw: „Securitatea naþionalã include politica
tradiþionalã de apãrare ºi, de asemenea, acþiunile non-militare ale unui
stat, pentru a-i asigura totala capacitate de a supravieþui ca entitate politicã, în scopul de a-ºi exercita influenþa ºi de a-ºi îndeplini obiectivele
interne ºi internaþionale”.
Tenta neclarã în definirea acestui concept este datã tocmai de
multitudinea aspectelor date în definiþii: durata ºi intensitatea ameninþãrilor, natura politicã a conceptului, valorile fundamentale care nu
sunt precizate etc. Dacã mai adãugãm faptul cã deseori conceptul de
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securitate se suprapune cu cel de putere, este lesne de înþeles interesul
scãzut manifestat.
Totuºi, pornind de la perspectiva sistemicã, se poate defini securitatea ca „ansamblu de acþiuni ºi ca rezultantã a acestora pentru menþinerea funcþionalitãþii unei entitãþi naþionale în anumite limite care nu-i
pericliteazã nici starea, nici poziþia în raport cu alte structuri”16. Din
perspectiva politico-militarã, securitatea este interpretatã ca o expresie
a calitãþii relaþiilor dintre state, bazate pe principiile dreptului internaþional, pe etica pãcii ºi coexistenþei paºnice, având drept esenþã ºi finalitate înlãturarea forþei ºi a ameninþãrii cu forþa din relaþiile internaþionale, asigurarea integritãþii teritoriale, a independenþei ºi suveranitãþii naþionale“17.
Analiºtii politico-militari, þinând cont de aceste definiþii, disting
urmãtoarele niveluri ale securitãþii18:
• Securitatea naþionalã (individualã) - ca stare realizatã prin acþiuni politice, diplomatice, ºtiinþifice, economice, culturale, militare ºi
de altã naturã, care garanteazã statului independenþa ºi suveranitatea,
ordinea constituþionalã ºi propriul sistem de valori.
• Securitatea regionalã (zonalã) - ca sistem de aranjamente ferme din partea tuturor statelor din regiune de a nu folosi forþa ºi amestecul în treburile interne, de a nu leza interesele altui stat ºi de a garanta fiecãruia integritatea, independenþa ºi suveranitatea, precum ºi rezolvarea, prin mijloace paºnice, a diferendelor ce apar în relaþiile dintre ele.
• Securitatea globalã (colectivã) - ca o relaþie de echilibru dinamic între toate statele ºi de asigurare a pãcii în cadrul comunitãþii
mondiale, cu instituþii, mecanisme ºi procese adecvate realizãrii acestui obiectiv imperativ.
Se poate observa cã securitatea naþionalã este legatã de stat, ca
entitate politicã ºi administrativã distinctã. În analiza acesteia trebuie
plecat de la conexiunea care existã între dinamica internã ºi cea internaþionalã a statului deoarece, funcþie de modul în care cele douã interacþioneazã, se realizeazã ºi securitatea statului respectiv. Important
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pentru definirea conceptului de securitate este ºi analizarea elementelor constitutive: securitatea politicã, militarã, economicã, socialã ºi
de mediu.
Oficial, conceptul de securitate a fost definit într-o serie de instrumente juridice internaþionale. În Actul Final al Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare Europeanã din 1 august 1975, conceptul de securitate este raportat direct la problematica menþinerii pãcii ºi securitãþii internaþionale, a respectãrii drepturilor omului, a cooperãrii dintre state în domeniul economic, social ºi al protecþiei mediului înconjurãtor. Elementele constitutive ale securitãþii sunt cuprinse ºi în Codul de conduitã privind aspectele politico-militare ale securitãþii,
care prevede cã securitatea este indivizibilã ºi cã securitatea fiecãruia
dintre ele este indispensabil legatã de securitatea celorlalte. Actul Final al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa defineºte
conceptul de securitate ca un sistem de angajamente ferme din partea
tuturor statelor membre, de mãsuri concrete, de naturã sã ducã la excluderea folosirii forþei ºi a ameninþãrii cu forþa ºi garanþii de punere în
aplicare.
În Carta Naþiunilor Unite, conceptul de securitate porneºte de la
obiectivul fundamental al societãþii de la mijlocul secolului XX: „Izbãvirea generaþiilor viitoare de flagelul rãzboiului, care de douã ori în
timpul unei vieþi de om a provocat umanitãþii suferinþe de nespus”19.
Principiul interzicerii folosirii forþei ºi ameninþãrii cu forþa este elementul de noutate pe care-l enunþã Carta ONU în domeniul securitãþii.
Conceptul teoretic emis are trei elemente esenþiale:
– un principiu fundamental al dreptului internaþional (articolul 2,
punctul 4 din Carta Naþiunilor Unite);
– un organism principal (Consiliul de Securitate);
– un mecanism de aplicare (sistemul de adoptare a hotãrârilor de
cãtre Consiliul de Securitate).
(Continuare în nr.3/ august 2009)

mai, 2009

59

Investigarea fenomenului militar

Note:
1. Adrian Veverca, Societatea civilã ºi securitatea naþionalã, în: „Meridiane de securitate”, Editura A.N.I., Bucureºti, 2004, p. 45.
2. John Lewis Goddis, The Long Peace, Oxford University Press, New
York, 2004, p. 26.
3. Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea ordinii
mondiale, Editura Antet, Bucureºti, 1998, p. 42.
4. Dani Rodrick, Sense and Nonsense in the Globalization Debute, in
„Foreign Policy”, nr. 107 (Summer), 1997, p. 19.
5. Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea ordinii
mondiale, Editura Antet, Bucureºti, 1998, p. 15.
6. Ibidem, p.36.
7. Colonel dr. Adrian Tonea – Modalitãþi, procedee ºi tehnici de dezinformare în acþiunile grupãrilor operaþionale de nivel operativ, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureºti, 2001, p.4.
8. Constantin-Gheorghe Balaban – Securitatea ºi dreptul internaþional,
Editura C.H.Beck, Bucureºti, 2006, p.XIII.
9. Celac C. Sergiu – Micã enciclopedie de politologie, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1977, p.401-402.
10. Ibidem, p.90.
11. Idem, p.72.
12. Iliescu Adrian-Paul, Socaciu Emanuel-Mihail – Fundamentele gândirii politice moderne, Editura Polirom, Iaºi, 1999, p.45.
13. Eduard A. Kolodziej – Securitatea ºi relaþiile internaþionale, Editura
Polirom, Iaºi, 2007, p.67.
14. Ibidem, p.82.
15. Eduard A. Kolodziej – Op.cit., p.80.
16. Culda Lucian, Devenirea oamenilor în procesualitatea socialã, Editura Licorna, Bucureºti, 1997, p.25-79.
17. Nicolaescu Gheorghe, Gestionarea crizelor politico-militare, Editura
Top Forum, Bucureºti, 2003, p.18.
18. Ibidem, p.19.
19. Preambulul Cartei Naþiunilor Unite, www.onu.ro

60

www.rft.forter.ro

Concep]ia manevrier` [i comanda
prin misiune, concepte esen]iale
pentru preg`tirea
comandamentelor în exercitarea
comenzii [i controlului for]ei
expedi]ionare (1)
GENERAL DE BRIGADÃ (REZ.) PETRU TOADER

octrina bazatã pe concepþia manevrierã nu este un concept
D
nou. Multe din componentele sale au fost aplicate, din perspectivã istoricã, pânã în zilele noastre. Concepþia manevrierã este o
abordare a luptei prin care se urmãreºte dezorganizarea întregului dispozitiv al adversarului ºi înfrângerea voinþei sale de a lupta, fãrã a avea
ca scop nimicirea fiecãrui element de dispozitiv al adversarului. Caracteristica concepþiei manevriere este evitarea punctelor (poziþiilor tari)
din dispozitivul adversarului ºi concentrarea puterii de luptã împotriva
punctelor slabe ale dispozitivului sãu. Concepþia manevrierã este o
manierã de conducere a operaþiilor prin care comandantul urmãreºte sã
înfrângã adversarul nu prin abordarea directã a punctelor tari (unde
este concentratã puterea de luptã), pentru nimicirea fizicã ºi metodicã
a adversarului. Cea mai simplã metodã de aplicare a acestei concepþii
este poziþionarea forþelor proprii într-o poziþie avantajoasã, din care sã
ameninþe centrul de greutate al forþelor adverse, urmatã de dislocarea
dispozitivului (dezorganizarea coeziunii elementelor de dispozitiv) ºi
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finalizarea acþiunii prin fixarea adversarului ºi lovirea cu majoritatea
forþelor rãmase a centrului de greutate al adversarului.
Scopul este de a concentra suficientã putere de luptã în punctul
ºi momentul ales spre a-l ameninþa cu distrugerea prin poziþionarea
forþelor sale împotriva punctelor slabe ale adversarului, pãstrând propria libertate de acþiune pentru acþiunile viitoare. Aplicarea concepþiei
manevriere impune înþelegerea de cãtre comandanþi ºi statele majore a
diferenþei dintre sintagma „înfrângerea inamicului” ºi „nimicirea inamicului”. Înfrângerea inamicului înseamnã „diminuarea eficienþei acþionale a inamicului într-o asemenea mãsurã, încât sã nu mai fie capabil sã acþioneze conform scopurilor sale”...1.
Aceasta presupune: „atacul voinþei de luptã; atacul coeziunii inamicului; concentrarea pe dezorganizarea dispozitivului ºi nimicirea selectivã a elementelor de dispozitiv vitale; combinarea manevrei cu acþiunile de apãrare temporarã pentru fixarea inamicului ºi interzicerea
accesului la rutele ºi obiectivele principale prin securizarea punctelorcheie din teren; interzicerea acþiunilor inamicului de a-ºi poziþiona forþele în zone avantajoase. Menþinerea terenului cucerit nu este un scop
în sine, dacã nu este urmatã de nimicirea selectivã a elementelor vitale
ale dispozitivului inamic care duce la dezorganizarea acþionalã ºi demoralizarea forþelor inamicului”....2.
Aplicarea concepþiei manevriere nu exclude acþiunile de nimicire fizicã a structurilor inamicului, elementele de manevrã ºi nimicire
existând simultan. De regulã, acþiunile directe de nimicire se executã
pentru eliminarea inamicului din punctele decisive ºi deschiderea culoarelor de mobilitate pentru poziþionarea forþelor principale, care constituie forþa decisivã într-o zonã din care sã ameninþe centrul de greutate al inamicului. Manevra ºi puterea de foc, combinate cu ritmul înalt
al acþiunii, simultaneitatea acþiunii ofensive ºi realizarea surprinderii,
sincronizarea operaþiilor în adâncime, la contact ºi în spatele dispozitivului propriu, au ca rezultat paralizarea capacitãþii de comandã ºi
control, dezorganizarea ºi separarea (izolarea) elementelor de dispozitiv ºi demoralizarea forþelor inamicului.
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Aplicarea concepþiei manevriere impune realizarea dominaþiei
în plan decizional. Conceptul dominaþiei în plan decizional presupune
evaluarea opþiunilor adversarului ºi a capacitãþilor de „direcþionare” a
procesului de luare a deciziei de cãtre structurile de conducere ale adversarului. Conceptul vizeazã obiective dincolo de distrugerea forþelor
ºi mijloacelor de luptã. Se urmãreºte punerea adversarului în imposibilitatea de a lua decizii, sau de a selecta o variantã greºitã care sã avantajeze forþele proprii. Este necesarã anticiparea acþiunilor ºi opþiunilor
pe care le poate adopta adversarul ºi stabilirea sarcinilor pentru structurile subordonate în scopul de a exploata vulnerabilitãþile pentru lovirea þintelor de înaltã valoare ºi a þintelor prioritare pentru încetinirea
ciclului de luare a deciziei. Apreciem cã dominaþia în plan decizional
presupune: anihilarea metodicã a modalitãþilor de apãrare a centrului
de greutate al adversarului; afectarea (întreruperea) procesului decizional al adversarului, prin influenþarea procesului de culegere ºi procesare a informaþiilor, a sistemului C2 (comandã ºi control) ºi sistemului CIS (comunicaþii ºi informaticã) al adversarului, în timp ce protejãm ºi exploatãm propriile sisteme C2 ºi CIS. Factorul principal care
trebuie afectat este coeziunea ºi motivarea forþelor adversarului, prin
distrugerea sau dezorganizarea sistemului de comandã ºi control;
dezorganizarea capacitãþilor adversarului de a obþine informaþii care îi
permit sã înþeleagã dispozitivul forþelor proprii, intenþiile, capabilitãþile ºi vulnerabilitãþile forþelor proprii; inducerea în eroare a adversarului, prin furnizarea de informaþii incorecte despre forþele proprii pentru
ca acesta sã ia o decizie greºitã; pregãtirea spaþiului de luptã din punct
de vedere informaþional, prin colectarea, analiza ºi exploatarea informaþiilor ºi clarificarea efectelor care se doresc a fi obþinute; capacitatea
de a acþiona în timp real, de a descoperi ºi analiza, ataca sau manipula o þintã aproape instantaneu, precum ºi evaluarea ulterioarã a rezultatelor.
Apreciem cã înþelegerea caracteristicilor concepþiei manevriere
presupune:
• aplicarea puterii de luptã concentrate împotriva punctelor slabe ale adversarului;
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• atacul coeziunii de luptã; atacul voinþei de luptã (demoralizarea adversarului);
• distrugerea ºi dezorganizarea selectivã a elementelor de dispozitiv ale adversarului, pentru fracturarea dispozitivului advers, urmatã
de blocarea forþelor din adâncime;
• manevra pe verticalã cu forþe aeromobile sprijinite de aviaþie
ºi elicoptere de atac pentru atacul centrului de greutate încã din faza
iniþialã a acþiunii;
• combinarea acþiunilor de apãrare temporarã pentru fixarea adversarului cu minimum de forþe ºi executarea manevrei în adâncime cu
o forþã copleºitoare constituie o condiþie esenþialã pentru pregãtirea comandanþilor ºi statelor majore care vor conduce forþa expediþionarã, indiferent dacã vor desfãºura acþiuni combatante sau de stabilitate.
O condiþie esenþialã în aplicarea concepþiei manevriere este
exercitarea comenzii ºi controlului forþelor pe baza conceptului „comandã prin misiune” (mission command). Aceasta se bazeazã pe libertatea de acþiune ºi descentralizarea execuþiei pentru comandanþii subordonaþi, pe baza înþelegerii intenþiei comandantului superior, a schemei de manevrã, a efortului principal al comandantului eºalonului superior ºi a misiunii ordonate pentru eºalonul subordonat. Acest concept
presupune încredere ºi înþelegere reciprocã între comandant ºi subordonaþi, un proces de luare a deciziei rapid ºi eficient, stabilirea sarcinilor esenþiale pentru subordonaþi, înþelegerea clarã de cãtre aceºtia a
finalitãþii acþiunii, obiectivelor militare, punctelor decisive care trebuie
atinse pentru atacul centrului de greutate al adversarului, limitãrile ºi
restricþiile acþiunii, direcþia efortului principal al eºalonului superior,
locul eºalonului subordonat în concepþia operaþiei (dacã acþioneazã
pentru operaþia decisivã, operaþia de modelare/sprijin al operaþiei decisive, sau pentru susþinerea operaþiei decisive). Pe baza înþelegerii elementelor de bazã ale concepþiei eºalonului superior se realizeazã unitatea de
efort la toate eºaloanele, descentralizarea execuþiei însemnând elaborarea concepþiei ºi manifestarea iniþiativei în acþiune conform intenþiei ºi
efortului principal stabilite de comandantul eºalonului superior.
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Esenþa conceptului poate fi explicatã în sensul cã subordonatului i se spune „ce sã facã”, acestuia revenindu-i sarcina de a stabili
„cum sã facã”, spre deosebire de conducerea tutorialã în care subordonatului i se preciza ºi ce sã facã dar ºi cum sã facã. Concepþia manevrierã ºi comanda prin misiune sunt esenþiale pentru succesul operaþiilor unei forþe expediþionare, în condiþiile unor acþiuni asimetrice, neliniare, care presupun angajarea simultanã a mai multor puncte decisive,
unitãþile ºi subunitãþile acþionând într-o manierã descentralizatã, cu
asumarea riscurilor tactice ºi accidentale.
În pregãtirea comandanþilor pentru exercitarea comenzii se impune luarea în consideraþie a factorilor: uman, organizaþional, procedural.
A. Factorul uman: preocuparea principalã a comandantului trebuie sã fie realizarea ºi menþinerea unui moral înalt al subordonaþilor.
Realizarea ºi menþinerea unui moral înalt presupune: selectarea liderilor care au încredere în capacitãþile proprii, acþioneazã echilibrat, agresiv ºi decisiv în situaþii de crizã pentru a nu afecta moralul subordonaþilor, a menþine obiectivul acþiunii ºi a continua acþiunea ofensivã; pregãtirea comandanþilor pentru evaluarea corectã a riscurilor ºi aplicarea
echilibratã a principiilor luptei: concentrarea forþelor, economia de efort
ºi protecþia forþei.
B. Factorul organizaþional: forþele stabilite pentru îndeplinirea
unei misiuni trebuie grupate sub o singurã comandã, altfel, selectarea
ºi menþinerea obiectului acþiunii ºi concentrarea forþelor va fi dificil de
realizat, coordonarea acþiunii forþelor de manevrã cu forþele de sprijin
de luptã ºi de sprijin logistic va fi dificil de realizat; constituirea unor
grupãri de forþe echilibrate sub aspectul capacitãþii acþionale a forþelor
ce o compun va permite: acþiunea ofensivã, flexibilitatea (în haosul
luptei, forþele de manevrã vor exploata situaþiile favorabile ºi se vor
sprijini reciproc, având capabilitãþi complementare) ºi realizarea surprinderii.
C. Factorul procedural include luarea rapidã a deciziei ºi
transmiterea ei: ordinele trebuie date astfel încât subordonaþii sã înþeleagã intenþia comandantului, schema de manevrã, efortul principal,
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finalizarea acþiunii. În aceste circumstanþe, subordonaþii înþeleg obiectivul ºi pot reacþiona flexibil pentru exploatarea oportunitãþilor ºi menþinerea concentrãrii forþelor pe obiectiv; comandantul direcþioneazã
deciziile subordonaþilor prin precizarea efortului principal ºi a responsabilitãþilor pentru executarea planului. Subordonaþii pot executa acþiuni rapide ºi independente, urmãrind menþinerea obiectivului misiunii,
concentrarea forþelor ºi realizând cooperarea unii cu alþii. În scopul
pregãtirii acþiunilor concomitent la toate eºaloanele, nu se aºteaptã elaborarea completã a planului de acþiune, rezultat din decizia comandantului; misiunile se transmit la subordonaþi succesiv, pe mãsura stabilirii lor.
Desfãºurarea operaþiei pe baza concepþiei manevriere presupune
realizarea managementului spaþiului de luptã. Statul major, prin decizia comandantului, descentralizeazã autoritatea privind execuþia, atribuind-o subordonaþilor pentru a amplifica libertatea de acþiune ºi iniþiativã. În acelaºi timp, comandantul are obligaþia de a asigura sincronizarea acþiunilor în adâncime, la contact ºi în spatele dispozitivului
propriu, urmãrind în permanenþã desfãºurarea acþiunilor în zona de
operaþii, pe baza informaþiilor primite de la subordonaþi. Acest ciclu de
planificare a acþiunilor ºi de execuþie se realizeazã continuu, pentru a-l
pune pe adversar în situaþii neprevãzute, de a reacþiona continuu la acþiunile forþelor proprii, de a-i încetini ciclul de luare a deciziei ºi, deci,
ºi al execuþiei. Statul major trebuie astfel configurat ºi pregãtit pentru
misiune încât sã aibã capacitatea de a conduce acþiunile de luptã în cele trei zone: în adâncimea dispozitivului adversarului, la contact ºi în
spatele dispozitivului propriu. Statul major trebuie sã controleze aceste operaþii desfãºurate simultan ºi, în acelaºi timp, sã direcþioneze sprijinul, sã aloce resursele ºi sã conducã oportun operaþia decisivã, de
modelare ºi de susþinere/sprijin în zona de operaþii repartizatã. Din
aceastã perspectivã, apreciem cã se impune o nouã eºalonare a punctelor de comandã, pe responsabilitãþi specifice, care trebuie sã funcþioneze simultan, dar având ca centru integrator punctul de comandã de
bazã. Pe baza analizei eºalonãrii punctelor de comandã în armata SUA
ºi armata britanicã, propunem urmãtoarea variantã pentru comanda ºi
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controlul forþelor la nivel brigadã, divizie: punct de comandã de bazã;
punct de comandã tactic; punct de comandã de spate.
Punctul de comandã tactic conduce operaþia la contact ºi rãspunde la cerinþele tactice imediate ale operaþiei la contact. Punctul de
comandã tactic controleazã doar unitãþile tactice introduse sau angajate în lupta la contact, precum ºi unitãþile care se deplaseazã pentru introducerea în operaþia la contact. În timpul operaþiei, punctul de comandã al diviziei:
• susþine în mod continuu operaþia la contact prin coordonarea ºi
sincronizarea cerinþelor tactice imediate;
• primeºte, stocheazã, analizeazã, disemineazã informaþiile de la
unitãþile de la eºalonul superior, inferior ºi vecine pentru a sprijini operaþia la contact;
• coordoneazã ºi integreazã sprijinul prin foc, mobilitatea ºi contramobilitatea în sprijinul operaþiei la contact.
Punctul de comandã tactic este o extensie a punctului de comandã de bazã, care se miºcã mult înainte, pentru a-ºi concentra eforturile
sale pe operaþia la contact. Mult înaintat înseamnã în vecinãtatea
punctului de comandã de bazã al brigãzii care acþioneazã pe direcþia
efortului principal al diviziei. În acelaºi timp, serveºte ca staþie principalã în reþeaua de control, care primeºte cereri de la brigadã ºi batalioanele independente pentru sprijin ºi rapoarte ale situaþiei de luptã.
Punctul de comandã tactic coordoneazã cerinþele de sprijin ale operaþiilor nemijlocite cu punctul de comandã principal. Este conceput ºi
destinat sã fie un punct de comandã mic ºi foarte mobil, supravieþuirea
sa fiind direct legatã de mãrimea sa redusã ºi de posibilitatea de a se
deplasa rapid.
Pentru a controla ºi sprijini elementele introduse în luptã în operaþia la contact, punctul de comandã tactic, în mod normal, cuprinde
cinci elemente de sprijin: locþiitorul comandantului pentru manevrã,
operaþii G3, operaþii G2, element de sprijin prin foc, elementul mobilitate ºi supravieþuire (celule de doi oameni). Autovehiculele care de-
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servesc punctul de comandã înaintat sunt asigurate cu echipamentul de
comunicaþii ºi accesorii de comandã ºi control.
Locþiitorul comandantului pentru manevrã trebuie sã ia decizii
pe loc, cu privire la toate aspectele operaþiei la contact, pe baza intenþiei comandantului diviziei. Deºi se concentreazã pe operaþia la contact
ºi pe unitãþile care duc lupta, el ºtie starea operaþiilor din adâncime ºi
din spatele dispozitivului propriu. Deciziile luate trebuie transmise la
punctul de comandã principal.
Sarcina principalã a celulei G3 operaþii (care este o extensie a
secþiei operaþii din punctul de comandã principal) este de a asigura ºi
menþine posibilitatea de a vizualiza operaþia la contact, pe mãsurã ce
se desfãºoarã, prin cunoaºterea precisã a situaþiei, a stãrii ºi locului
unitãþilor introduse în luptã, stabileºte direct comunicaþii cu brigãzile
introduse în luptã ºi batalioanele independente. Trimite permanent
actualizãrile la punctul de comandã de bazã, despre situaþia unitãþilor.
Resursele cerute de unitãþile introduse în operaþie sunt trimise la G3
operaþii din punctul de comandã de bazã, care alocã resurse ºi stabileºte prioritãþi. Elementul operaþii G2 este o extensie a G2 din punctul de comandã principal, culege ºi analizeazã informaþii din operaþia
la contact ºi asigurã informaþii curente unitãþilor introduse în luptã.
Menþine comunicaþiile cu ofiþerii de cercetare de la brigadã ºi mai jos,
responsabili cu acþiunile de cercetare la brigãzile de manevrã, batalioane independente ºi companii de cercetare.
Aceste informaþii de la elementul G2 din punctul de comandã
tactic se coreleazã cu informaþiile disponibile la G2 din punctul de comandã de bazã ºi permite G2 din P.C. Bz. sã prevadã ºi sã anticipeze
deciziile adversarului.
(continuare în nr. 3 din august 2009)
Note:
1. Military Doctrine Precise, Regional Training Center, Bucureºti, 1998,
p. 200.
2. Ibidem, p.206.
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Muta]ii cantitative
[i calitative în conflictele
majore ale secolelor
LOCOTENENT TEODORA MAZERE

„Rãzboiul este o problemã uriaºã, evaluaþi-ll în funcþie de cei
cinci factori: influenþa moralã, condiþiile atmosferice, terenul,
comandantul ºi doctrina. Aºa vã veþi putea da seama de datele lui
esenþiale.”
(Sun Tzu)
iolenþa armatã reprezintã o modalitate de manifestare
V
obiectiv determinatã, proprie acelor stadii ale omenirii în
care organizarea socialã, structura socialã, forma de proprietate, forþele
productive concretizeazã reprezentãri eronate despre domeniul ontic al
umanului; ea ilustreazã situaþia precarã a omului, imposibilitatea de a
satisface nevoile existenþiale în modalitãþi pertinente.
Apelul la forþa armatã rãmâne o manifestare socialã posibilã cât
timp omenirea nu conºtientizeazã soluþii alternative, posibilitatea intervenþiilor sociale raþionale pentru a preveni sau soluþiona contradicþii
sociale.

mai, 2009

69

Investigarea fenomenului militar

Conflictul a apãrut în urma dorinþei de cucerire a unor locuri mai
fertile din punct de vedere al agriculturii, din dorinþa de expansiune
teritorialã ºi economicã, însã existã ºi cauze ascunse (idile sentimentale) ale izbucnirii unor conflicte ce sunt acoperite de unele pretexte.
Rãzboiul este definit de mulþi autori ca o confruntare violentã
între toate componentele activitãþii sociale: politicã, economicã, diplomaticã, ideologicã, psiho-moralã, informaþionalã. Caracteristicile lui
principale par a fi: concepþie consonantã cu evoluþia gândirii umane,
decizie informaþionalizatã, execuþie definitã pe mulþimea mijloacelor
ultraperfecþionate, percepþie moderatã; strategia totalã va înlocui strategia militarã; dispariþia clasicei frontiere între pace ºi rãzboi; acþiunile
non-violente vor fi completate cu acþiuni militare; confruntarea militarã – preventivã, ameninþãtoare, de descurajare pentru pace.
Conflictele armate înfãþiºeazã multe trãsãturi singulare, aspecte
concrete foarte variate. Fiecare rãzboi este un fenomen puternic individualizat, încadrat într-un context de condiþii istorice, politice, geografice, economice ºi strategice specifice, cu multe elemente ºi evenimente irepetabile.
Câmpul de luptã, ca spaþiu în care se confruntã pãrþile beligerante, a înregistrat de-a lungul istoriei o evoluþie continuã, generatã în
mod determinant de evoluþia concepþiilor generale de ducere a rãzboaielor.
Caracterul istoric al conflictelor armate este ilustrat ºi de modificãrile nealeatoare ce survin în modul de a fi concepute ºi realizate. Pe
fondul general al devenirii sociale este inevitabil un prim stadiu, în
care conflictele armate nu au încã forme distincte, în care nu se manifestã trãsãturile ce vor separa ulterior diversele tipuri de conflicte armate.
Dacã în primul Rãzboi Mondial, atât mijloacele tehnice ºi armamentul din dotarea trupelor, cât ºi concepþia de ducere a rãzboiului, exprimatã prin „rãzboiul de opoziþie”, au determinat ca acþiunile militare
sã graviteze în zona imediatã a aliniamentului de contact, acestea au
cãpãtat o amploare considerabilã, fiind extinse pe adâncimi mari din
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teritoriile statelor aflate în conflict, ca urmare a dezvoltãrii aviaþiei ºi
apariþiei rachetelor.
Rãzboiul, ca fenomen social, a primit, de-a lungul timpurilor,
diferite reguli de confruntare, instituindu-se, în cele din urmã, dreptul
pãcii ºi al rãzboiului. Dar rãzboiul acela al epocii lui „Tirez-vous messieurs les englais“ nu mai existã. În timpurile moderne, rãzboiul s-a
întors la arta antichitãþii, devenind o confruntare de miºcare, la care
participã armate profesioniste, înzestrate cu mijloace perfecþionate, cu
sisteme de arme. În acest sens, putem aprecia cã rãzboiul, în calitate
de conflict armat, cu doi sau mai mulþi beligeranþi, a trecut prin urmãtoarele faze: a) rãzboiul antic de invazie, declanºat prin surprindere, cu
armate specializate, b) rãzboiul clasic, caracterizat prin înfruntarea cavalereascã, de cele mai multe ori în limitele dreptului pãcii ºi al rãzboiului, între douã armate aproximativ egale ca instruire, dotare ºi strategie (rãzboaiele de tipul celor napoleoniene, precum ºi primul ºi cel de
al doilea rãzboi mondial);
c) rãzboiul modern, care are o mulþime de forme ºi expresii, de
la cele clasice, în general, la cele non-contact, de la cele de sancþionare
sau impunere a unui anumit comportament, la cele teroriste; d) conflictul violent, care, la rândul lui, cuprinde conflictul armat, altul decât
rãzboiul cu beligeranþi, ºi conflictul violent nearmat.
Unul din cele mai importante elemente ale confruntãrilor este
dat de spaþiu. Caracteristica lui fundamentalã în rãzboiul modern este
fluiditatea. Spaþiul de luptã fluid este o suprafaþã de teren determinatã
de posibilitãþile maxime ale marilor unitãþi/unitãþilor de a descoperi ºi
angaja inamicul simultan la toate cele trei niveluri ale artei militare
(tactic, operativ, strategic) în minimum douã medii simultan, în scopul
lovirii decisive a centrelor de gravitate/punctelor decisive ale acestuia
ºi al înfrângerii lui psihice ºi fizice.
Luarea în considerare a factorului timp în desfãºurarea conflictelor armate permite construirea unor modele ca structuri cu elementele temporale, la care sã poatã fi raportate rãzboaiele din epoca contemporanã. În literatura de specialitate se folosesc adesea denumiri
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cum ar fi „rãzboi de lungã duratã”, „rãzboi - fulger”, „acþiuni militare
rapide”, „acþiuni fulgerãtoare”. Departe de a avea doar o semnificaþie
metaforicã, aceste caracterizãri redau ceva din esenþa fenomenului
analizat, o dimensiune care poate diminua sau amplifica potenþialul
militar în desfãºurare, numai cã pentru a o pune în evidenþã este necesarã ºi, în acelaºi timp posibilã, o operaþie de suprapunere comparativã
între faptele reale ºi un model teoretic elaborat în conformitate cu acþiunea intenþionatã.
Dacã luãm în considerare scopurile, ritmurile ºi durata acþiunilor de luptã preconizate de Germania prin elaborarea planului strategic
„Barbarossa”, avem imaginea unui rãzboi fulger.
Punctul central care poate fi luat ca sprijin pentru caracterizarea
rãzboaielor dupã duratã ar fi ritmul mediu al derulãrii acþiunilor militare, din momentul declanºãrii lor prin deciziile politice ºi pânã în momentul opririi ostilitãþilor pe câmpul de luptã ca urmare a unui deznodãmânt militar. Aceleaºi obiective pot fi îndeplinite în unele rãzboaie
într-un timp mai scurt, iar în altele într-o perioadã mai lungã sau niciodatã. Un alt criteriu care se impune a fi luat în considerare priveºte intensitatea acþiunilor militare, densitatea sau rarefierea lor.
Dacã într-o perioadã istoricã datã, dotarea tehnicã, ritmurile stabilite ºi realizate conform unei concepþii operativ – strategice duc la
atingerea unor obiective de o amploare ºi o duratã care nu diferã în
mod esenþial de cele obþinute într-o perioadã anterioarã, de cãtre aceeaºi armatã sau în conflicte desfãºurate în alte regiuni ale globului de
cãtre armate diferite, se poate aprecia cã pe coordonata temporalã a
rãzboiului nu s-au produs schimbãri care sã determine elemente noi în
caracterizare. Aprecierile se schimbã însã în situaþiile când apar ritmuri mult mai rapide în derularea unor acþiuni militare, când sunt
îndeplinite obiective militare de importanþã strategicã într-o perioadã
destinatã doar unor misiuni tactice sau cel mult de nivel operativ.
Posibilitatea comprimãrii mai multor acþiuni de luptã într-o perioadã de timp scurtã este determinatã de performanþele armamentului
ºi tehnicii de luptã moderne, cât ºi de inovaþiile operativ strategice, care
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permit realizarea în aceeaºi duratã de timp a unui numãr mare de activitãþi sau trecerea la atacarea elementelor vitale ale sistemului advers.
Numai prin asemenea restructurãri în dotarea armatelor moderne, utilizate conform celor mai noi principii puse la dispoziþie de teoria acþiunii eficiente, s-a putut ajunge la rãzboaie între state care sã fie denumite „rãzboiul de ºase zile” (conflictul din iunie 1967 dintre Israel ºi
Egipt) sau care sã schimbe iniþiativa strategicã dintr-o parte în alta ºi
sã determine o decizie militarã în numai ºaptesprezece zile (dupã cum
s-au petrecut evenimentele în rãzboiul arabo-israelian din 1973).
Rãzboaiele locale postbelice au exprimat o altã imagine a conflictelor militare ºi a câmpului de luptã. Primele exemple cu caracter
relevant privind noua înfãþiºare a conflictului armat ºi a spaþiului în
care acesta se desfãºoarã au fost Vietnam ºi Rwanda. Rãzboiul din
Golful Persic (un etalon al confruntãrilor bazate pe tehnologii dezvoltate în scopul obþinerii unor rezultate dar cu pierderi umane minime) a
demonstrat cã tehnica are o limitã, un exemplu fiind eficienþa mãsurilor irakiene privind mascarea rachetelor Scud faþã de cercetarea executatã de forþa multinaþionalã.
Tehnologiile avansate au determinat serioase mutaþii, calitative
ºi cantitative în dotarea, structura ºi principiile de întrebuinþare în luptã a forþelor ºi mijloacelor, în pregãtirea ºi ducerea acþiunilor militare,
în creºterea puterii ºi capacitãþii de acþiune a trupelor.
Ostilitãþile în câmpul de luptã reprezintã nu numai o confruntare
a forþelor ºi mijloacelor, ci ºi o confruntare a inteligenþei umane, conferind acþiunilor militare dinamism ºi violenþã, încordare ºi fermitate.
Lupta modernã constituie un domeniu de maximã preocupare în
contextul actual, în care acþiunea tacticã are o importanþã majorã. În
relaþia câmp-caracteristici-cerinþe, ultimele sunt elemente care marcheazã principiile pentru menþinerea luptei armate în sfera actualului
ºi pentru adaptarea ei în viitor.
Încorporarea celor mai evoluate tehnologii în perfecþionarea armamentului ºi tehnicii de luptã produc schimbãri fundamentale în aspectul câmpului de luptã al viitorului.
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Plecându-se de la ideea cã majoritatea conflictelor au patru faze
distincte ºi succesive (localizarea ºi identificarea adversarului, elaborarea strategiei de combatere, distrugerea ºi eliminarea adversarului,
iar în cele din urmã, evaluarea efectelor obþinute) se pot imagina scenarii de luptã cibernetizate. Însã toate aceste realizãri depind în cea
mai mare parte de factorul uman, iar obþinerea unor rezultate pe mãsura aºteptãrilor depinde de raportul tehnicã-uman, de efortul depus
din fiecare taler al balanþei.
În acest context, în perioada care a urmat celui de-al doilea rãzboi
mondial, în condiþiile exacerbatei curse a înarmãrilor, omenirea s-a trezit înconjuratã treptat de armamente dintre cele mai sofisticate: de la
cele care acþioneazã pe fundul mãrilor ºi oceanelor, pânã la cele desfãºurate în spaþiul extraterestru; de la cele individuale, pânã la rachetele
balistice intercontinentale cu focoase multiple. Înaltul nivel tehnologic, puterea de distrugere ºi precizia noilor mijloace de luptã au influenþat hotãrâtor evoluþia fenomenului militar. Factorul care a exercitat
influenþa cea mai mare, care a produs mutaþii radicale în concepþiile
strategice asupra rãzboiului a fost armamentul nuclear, în multitudinea
tipurilor, caracteristicilor ºi destinaþiilor sale.
Dupã cum aminteam, rãzboiul nu se þine doar pe uscat, uneori
rezultatul final fiind dat de performanþele obþinute în lupta pe apã.
Pentru desfãºurarea oricãror activitãþi în mediul acvatic este nevoie de
o platformã care sã ofere condiþii de trai similare celor de pe uscat ºi
care sã susþinã uneltele necesare. Aceste platforme s-au specializat,
apãrând nave destinate numai luptei. Dupã ce multe milenii lemnul ºi
alte materiale naturale (piele, stuf, bambus) au fost singurele folosite
în construcþia navelor, începând cu secolul al XIX-lea este folosit la
fabricarea navelor ºi oþelul.
Necesitatea existenþei unei platforme speciale pentru ducerea
acþiunilor de luptã în mediul acvatic, precum ºi caracteristicile acestui
mediu au generat nevoia îngemãnãrii armamentului a douã categorii
de forþe armate - marina ºi aviaþia. Aceastã realizare tehnicã a dus la
creºterea razei de acþiune a flotelor, a micºorat timpul de lovire la o
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distanþã datã ºi a mãrit mult dimensiunea teatrului de operaþii. Rãzboiul aerian poate fi definit ca un tip de rãzboi în care forþele aeriene constituie principalul mijloc pentru obþinerea succesului. Teoria rãzboiului aerian a stat la baza constituirii aviaþiei strategice ºi a apariþiei operaþiilor aeriene strategice, iar bombardamentele aeriene au avut un rol
important în diferite rãzboaie, fãrã a constitui însã factorul decisiv în
obþinerea victoriei.
Rãzboaiele dintre state sunt astãzi tot mai periculoase pentru
omenire; potenþele lor distructive se amplificã. În aceste condiþii se impune ca orice diferend sau conflict între state sã fie soluþionat pe cale
amiabilã, politicã, paºnicã, prin tratative, renunþându-se la rãzboi.
Apreciem cã flexibilitatea organizaþionalã reprezintã capacitatea structurilor militare de a se modela ºi redimensiona, oportun ºi eficient, în raport cu cerinþele formulate de strategiile de securitate naþionalã ºi, respectiv, militarã a României pentru a rãspunde riscurilor,
ameninþãrilor ºi agresiunilor din mediul de securitate în care trebuie sã
acþioneze. Aceasta implicã, în acelaºi timp, capacitatea de îndeplinire
a unei game diverse de misiuni, dispunând de o înzestrare ºi pregãtire
corespunzãtoare, adaptabile la realitãþile câmpului de luptã modern.
Dincolo de aceastã definiþie generalã însã, trebuie identificate soluþiile
concrete de aplicat pentru a asigura flexibilitatea structurilor create în
timp de pace pentru situaþii de crizã ºi rãzboi.
Gândirea militarã româneascã va trebui adaptatã ºi astfel orientatã încât sã ofere soluþii pentru a nu surprinde, ci pentru a pregãti sistemul naþional de apãrare sã asigure riposta potrivitã pentru contracararea oricãrui gen de riscuri, ameninþãri sau agresiuni îndreptate împotriva suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a României: prin efort propriu sau în cadrul unei alianþe.
BIBLIOGRAFIE:
Tipologia conflictelor armate contemporane, Editura Militarã,
Bucureºti, 1988.
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Motto:
„Pe acest pãmânt nu existã siguranþã, ci doar oportunitate“.
(Douglas MacArthur)

M

ediul strategic internaþional de securitate este într-o continuã schimbare, ca urmare a complexitãþii interacþiunii ºi
interdependenþei fenomenelor ºi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice ºi ecologice din lume, ceea ce face ca statele
sã fie interesate de apãrarea ºi securitatea proprie. Un asemenea exemplu îl reprezintã globalizarea, un fenomen complex, multidimensional
ºi omniprezent, care genereazã efecte pozitive dar ºi negative, precum
ameninþãrile de securitate.
Deoarece globalizarea, riscurile ºi ameninþãrile de securitate
pun probleme tuturor þãrilor, conducerile acestora cautã soluþii adecvate pentru a le depãºi. O soluþie viabilã împotriva riscurilor ºi ame-
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ninþãrilor de securitate pare a fi integrarea regionalã. În ceea ce priveºte aceastã integrare, statele adoptã o politicã de securitate ºi apãrare
comunã, folosind resursele umane, materiale, financiare ºi informaþionale, participând fiecare, într-o manierã colectivã1.
Un exemplu în acest sens este Uniunea Europeanã, entitate politico-economicã interguvernamentalã internaþionalã ce dispune de o
politicã proprie de securitate ºi apãrare.
Iniþiat în urma Summit-ului franco-britanic de la Saint Malo
(1998), procesul de dezvoltare a dimensiunii de securitate ºi apãrare a
Uniunii Europene a cunoscut în ultimii ani o evoluþie spectaculoasã,
fiind în prezent una dintre cele mai dinamice zone ale proiectului european.
În iunie 1999, Summit-ul Consiliului European de la Köln a pus
bazele instituþionale ale Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare,
prin adoptarea cadrului strategic prin care Uniunea Europeanã urma
sã-ºi dezvolte propria componentã de securitate ºi apãrare. Prin Politica Europenã de Securitate ºi Apãrare, UE nu-ºi propune – iar momentan nici nu poate – sã se substituie politicii de apãrare ºi securitate naþionale, care continuã sã existe ºi sã fie de competenþa fiecãrui stat
membru.
Progresele înregistrate au fost cu adevãrat spectaculoase atât pe
dimensiunea adaptãrii arhitecturii instituþionale interne, dar ºi în exprimarea concretã a capacitãþii operaþionale a UE.
În prezent, Uniunea Europeanã este pe deplin angajatã în dezvoltarea unui profil global în arhitectura de securitate internaþionalã,
beneficiind de o viziune strategicã, integratã în cadrul propriei Strategii de securitate, cât ºi de instrumentele necesare asumãrii unui rol
operaþional în domeniul managementului crizelor2.

Mediul internaþional de securitate.
Noi ameninþãri ale securitãþii mondiale
Perioada de pace ºi stabilitate fãrã precedent pe care o traverseazã Europa la sfârºitul secolului XX ºi începutul secolului XXI se dato-
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reazã existenþei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar
un nivel ridicat de dezvoltare economicã pe continent, ci ºi o nouã
abordare a securitãþii, întemeiatã pe soluþionarea paºnicã a disputelor
ºi pe cooperarea internaþionalã multilateralã, prin intermediul unor instituþii comune3.
În anumite pãrþi ale Europei, mai ales în Balcani, au existat dupã
1990 o serie de crize datorate reaºezãrilor geopolitice de la sfârºitul
Rãzboiului Rece. Ele au avut loc îndeosebi în interiorul statelor, ºi mai
puþin între acestea. Forþe militare europene au fost trimise în regiuni
precum Afganistan, Republica Democratã Congo sau Timorul de Est.
Este evident cã un rol important în asigurarea securitãþii europene l-a jucat SUA, atât prin angajamentele de securitate (luate în cadrul
NATO) faþã de Europa, cât ºi prin sprijinul acordat integrãrii europene.
Experienþa perioadei 1990 – 2004 a demonstrat cã niciun stat,
nici mãcar o superputere precum SUA, nu poate aborda problemele
globale de securitate de unul singur.
La 1 mai 2004, Uniunea Europeanã devine actor economic global, definindu-se ca o uniune de 25 de state, reunind circa 450 de milioane de locuitori ºi producând circa 25% din PIB-ul mondial.
În anii ’90 cooperarea ºi dialogul instituþionalizat s-au manifestat în special la nivelul urmãtoarelor organizaþii4:
• La nivelul NATO, care a deþinut un rol esenþial în întãrirea securitãþii euroatlantice dupã încheierea Rãzboiului Rece. NATO a deschis ºi dezvoltat parteneriatul politico-militar, cooperarea ºi dialogul consolidat cu fostele state adversare, inclusiv România; a manifestat interes
ºi receptivitate pentru primirea de noi membri; ºi-a demonstrat angajamentul de a contribui la prevenirea conflictelor ºi managementul crizelor, inclusiv prin operaþiuni în sprijinul pãcii (de exemplu, în Balcani).
• La nivelul ONU, mai ales prin intermediul Consiliului de Securitate, care a deþinut un rol important în dialogul internaþional pe tema securitãþii ºi stabilitãþii mondiale. Aceastã importanþã a fost confirmatã ºi de conferirea, în anul 2001, a Premiului Nobel pentru Pace Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi secretarului sãu general.
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• La nivelul OSCE, care a reprezentat cea mai cuprinzãtoare instituþie regionalã de securitate (incluzând toate statele europene, Canada
ºi SUA) ºi care a jucat un rol semnificativ în promovarea pãcii ºi stabilitãþii, în întãrirea securitãþii prin cooperare ºi în promovarea democraþiei ºi drepturilor omului în întreaga Europã.
OSCE s-a manifestat vizibil mai ales în domeniile diplomaþiei,
prevenirii conflictelor, managementului crizelor ºi reabilitãrii postconflict.
La începutul secolului XXI actorii principali în domeniul securitãþii sunt SUA, Europa, Rusia, China ºi Japonia, iar Zbigniew Brzezinski
considerã cã esenþa noii structuri de securitate a lumii se aflã în relaþia
dintre SUA ºi Eurasia.
Mediul internaþional de securitate a înregistrat o schimbare importantã dupã atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Dacã, pânã la
acest moment, fenomene precum terorismul, traficul ilegal de droguri
sau arme, migraþia ilegalã, spãlarea de bani acþionau aproape separat,
ulterior s-a descoperit cã, în practicã, ar putea fi observat un nexus al
acestor probleme diferite, utilizat de cãtre reþelele criminale interne ºi
transfrontaliere, ca o cale de a îmbunãtãþi eficienþa activitãþii lor. A devenit evident faptul cã urmãtorul 11 septembrie 2001 este posibil în
orice moment, cu diferite þinte, resurse, tehnici ºi rezultate.
În perioada 1990-2000 au avut loc, la scarã mondialã, 56 de conflicte armate majore, în 44 de zone diferite, cele mai multe producându-se între 1990 ºi 1994.
Conflictele au prezentat o serie de trãsãturi specifice5:
• producerea de victime în rândurile civililor. Dupã 1990 circa
patru milioane de oameni au pierit în rãzboaie, 90 % dintre ei fiind civili;
• creºterea riscului înarmãrii ºi implicãrii copiilor în operaþiuni
de tip militar;
• dezvoltarea comerþului internaþional cu arme;
• creºterea riscului utilizãrii (mai ales în scopuri teroriste) a substanþelor radioactive, substanþelor biologice sau chimice;
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• dezvoltarea conflictelor generate de controlul surselor de petrol ºi gaze, sau pentru monopolul exportului unor materii prime ºi minerale6.
Momentul încheierii Rãzboiului Rece ºi colapsul Uniunii Sovietice ºi a Tratatului de la Varºovia au fãcut ca atât cadrul conflictelor,
cât ºi cel al comerþului internaþional cu arme sã se schimbe în mod
semnificativ. Principalul factor al dezvoltãrii acestui tip de comerþ îl
reprezintã surplusul de arme existent la sfârºitul rãzboiului.
Noile ameninþãri au cuprins o arie largã de tensiuni ºi riscuri,
precum7:
• tensiunile etnice;
• traficul de droguri, substanþe radioactive ºi fiinþe umane;
• criminalitatea organizatã transfrontalierã;
• instabilitatea politicã a unor zone;
• reîmpãrþirea unor zone de influenþã;
• proliferarea entitãþilor statale slabe, aºa-numitele „state eºuate” (failed states), caracterizate prin administraþii ineficiente ºi corupte, incapabile de a oferi propriilor cetãþeni beneficiile asociate gestionãrii în comun a treburilor publice.
O nouã categorie de riscuri sunt cele asimetrice, netradiþionale,
precum acþiuni armate sau non-armate deliberate, între care se pot enumera8:
• terorismul politic transnaþional ºi internaþional, inclusiv sub
formele sale biologice ºi informatice;
• acþiuni ce pot atenta la siguranþa sistemelor de transport intern
ºi internaþional;
• acþiuni individuale sau colective de accesare ilegalã a sistemelor informatice;
• acþiuni destinate afectãrii imaginii unei þãri în plan internaþional;
• agresiunea economico-financiarã;
• provocarea deliberatã de catastrofe ecologice.
Modificãrile climatice reprezintã un risc nou ce poate determina
miºcãri sociale sau migraþii, dar un alt factor de risc poate fi ºi depen-
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denþa energeticã, având în vedere cã Europa este cel mai mare importator mondial de petrol ºi gaze naturale.
Noi ameninþãri la adresa securitãþii Uniunii Europene se profileazã la orizont, dintre care trei se remarcã în mod deosebit: terorismul
internaþional, proliferarea armelor de distrugere în masã, existenþa
unor structuri statale slabe (failed states) ºi amplificarea crimei organizate.
Uniunea Europeanã poate rãspunde prin trei obiective strategice: asigurarea stabilitãþii ºi bunei guvernãri în vecinãtatea imediatã,
pregãtirea unui rãspuns la ameninþãrile de tip nou, crearea unei ordini
internaþionale bazate pe un multilateralism eficace.

Tendinþe ºi provocãri pentru mediul de securitate
Actualul mediu de securitate este influenþat de schimbãrile ºi
transformãrile continue generatoare de noi riscuri ºi ameninþãri. În
contextul post-Rãzboi Rece, aceste provocãri necesitã o redefinire a
conceptului de securitate, drept urmare, viitoarea agendã ar trebui sã
fie fundamentatã pe noi modalitãþi de abordare a riscurilor asimetrice
ºi neconvenþionale, înglobând noi tipuri de solidaritate internaþionalã.
Devine tot mai evident faptul cã interesele ºi obiectivele de securitate
ale statelor pot fi realizate doar prin cooperare internaþionalã. Aceasta
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cuprinde forme de acþiune conjugatã ale statelor care împãrtãºesc interese ºi valori comune.
Europa evolueazã spre un mediu de securitate prin cooperare, al
cãrui element definitoriu este integrarea politicã ºi economicã ºi extinderea comunitãþii statelor care promoveazã valorile democratice. Deºi
riscurile apariþiei unei confruntãri militare majore pe continent s-au diminuat semnificativ, continuã sã existe fenomene de instabilitate ºi
crizã la nivel subregional, precum ºi tendinþe de marginalizare sau izolare a unor state.
O provocare serioasã la adresa sistemului internaþional este reprezentatã de numãrul în creºtere al societãþilor fragile ºi, implicit, de
inabilitatea acestora de a controla evoluþiile din interiorul propriilor teritorii. Asistãm, astfel, la dezvoltarea unor noi mecanisme de asigurare
a securitãþii continentale ºi globale, bazate pe prevenirea conflictelor,
creºterea rolului modalitãþilor diplomatice ºi a capacitãþilor civile de
management al crizelor.
Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au evidenþiat faptul cã
abordarea securitãþii prin prisma factorului militar nu mai este suficientã (þinând cont de interdependenþele globale ºi de noile riscuri).
Europa politicã, al cãrei act de naºtere îl constituie reuniunea de
la Nisa, tinde spre construirea unei politici externe proprii, pe aceleaºi
baze ale promovãrii democraþiei ºi statului de drept, care reprezintã
esenþa Noului Concept Strategic al Alianþei. Efortul NATO ºi UE este
direcþionat spre un scop comun, doar modalitãþile de acþiune diferã.
Procesele de lãrgire ale NATO ºi UE, deºi diferite, sunt complementare ºi corespund relaþiei dintre creºterea prosperitãþii ºi asigurarea stabilitãþii ºi securitãþii pe continent.
Dezvoltarea Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare ºi întãrirea capabilitãþilor europene de management al crizelor nu poate avea
decât un impact pozitiv asupra NATO ºi legãturii transatlantice, atâta
timp cât vor contribui la întãrirea pilonului european de securitate ºi
apãrare.
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România doreºte sã contribuie în mod direct la dezvoltarea politicii europene de securitate ºi apãrare, atât la nivel politic, cât ºi militar. Alãturi de celelalte state membre, România contribuie la edificarea
politicii europene de securitate, chiar înainte de a deveni membru a
acestei organizaþii.
O Europã unitã va reprezenta o singurã voce, cea a unui partener euroatlantic, cu un potenþial economic ºi militar pe mãsura provocãrilor proceselor de globalizare.
BIBLIOGRAFIE:
Brzezinski, Zbigniew (ed.), The Geostrategic Triad – Living
with China, Europe and Russia.
Cowles Maria Green ºi Smith Michael – Starea Uniunii Europene: risc, reformã, rezistenþã, relansare, Vol.5, Editura Club Europa,
2002.
Duþu Petre Dinu Mihai-ªtefan – Politica europeanã de securitate ºi apãrare – Cadrul de manifestare ºi dezvoltare a intereselor de securitate naþionalã, Lucrare discutatã în ºedinþa Consiliului ªtiinþific al
CSSAS, Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I”, Centrul de
Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate, Editura Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I”, Bucureºti, 2007.
Hazel Smith – European Union Foreign Policy, London, Pluto
Press, 2002.
Klare Michael T. – The Geography of Conflict, in „Foreign
Affairs”, Vol. 80, No.3, May /June 2001.
Mihãilescu Ilie Ioan, Elena Zamfir (coord.) – Geopolitica integrãrii europene, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2003.
Mureºan Liviu, Pop Adrian, Bonciu Florin – Studiul nr. 4, Politica europeanã de securitate ºi apãrare – element de influenþare a acþiunilor României în domeniul politicii de securitate ºi apãrare, Institutul European din România – Studii de impact (PAIS II), Bucureºti,
2004.
Pop Adrian – Strategii de integrare europeanã, Editura Sylvi,
Bucureºti, 2003.

84

www.rft.forter.ro

Mediul internaþional de securitate
- tendinþe ºi perspective -

Solana Javier – A Secure Europe in a Better World, Thessaloniki
European Council, June 20, 2003, la http://www.eu.int./oressdata/EN/
reports/76255.pdf.
Tudorache Ovidiu-Adrian, Conflicte de interese în Europa:
NATO-OSCE, în „Studii de Securitate”, vol. 2, nr. 1/2004.
Witman R. G. – From Civilian Power to Superpower? The International Identity of the European Union, London, MacMillan, 1998.
Note:
1. Dr. Petre Duþu Mihai-ªtefan DINU, Politica europeanã de securitate
ºi apãrare – Cadrul de manifestare ºi dezvoltare a intereselor de securitate
naþionalã, Lucrarea a fost discutatã în ºedinþa Consiliului ªtiinþific al CSSAS,
Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I”, Centrul de Studii Strategice de
Apãrare ºi Securitate, Editura Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I”,
Bucureºti, 2007.
2. Politica Europeanã de Securitate ºi Apãrare, Departamentul pentru
Integrare Euroatlanticã ºi Politicã de Apãrare.
3. Javier Solana, A Secure Europe în a Better World, Thessaloniki
European Council, June 20, 2003, la http://www.eu.int./oressdata/EN/reports/
76255.pdf
4. Dr.Liviu Mureºan, Dr.Adrian Pop, Dr.Florin Bonciu, Studiul nr.4 Politica europeanã de securitate ºi apãrare - element de influenþare a acþiunilor României în domeniul politicii de securitate ºi apãrare, Institutul
European din România – Studii de impact (PAIS II), Bucureºti, 2004.
5. Ibidem, p. 4.
6. Michael T. Klare, The New Landscape of Global Conflict, Henry Holt,
New York, 2001; idem, The Geography of Conflict, in „Foreign Affairs”, Vol.
80, No.3, May/June 2001, p. 49-61.
7. Op.cit., p.5.
8. Strategia de Securitate Naþionalã a României, la http://www.mapn.ro/
strategiasecuritate

mai, 2009

85

Conducerea for]elor
[i mijloacelor de ap`rare
antiaerian` din fâ[ia
diviziei pentru NATO
MAIOR LUCIAN OGLAGE

istemul de operare pe câmpul de luptã al apãrãrii antiaerieS
ne acoperã forþele împotriva atacurilor cu rachete ºi cu mijloace aeriene ºi împotriva supravegherii aeriene executate cu oricare
din urmãtoarele mijloace: rachete de croazierã, aeronave ºi elicoptere,
vehicule aeriene fãrã pilot. Aceasta împiedicã inamicul sã realizeze
interdicþia aerianã pentru forþele proprii, oferind comandanþilor, în acelaºi timp, posibilitatea de a-ºi sincroniza manevra ºi puterea de foc.
Deºi toþi membrii structurilor de arme întrunite îndeplinesc sarcini pe
linia apãrãrii antiaeriene, totuºi, unitãþile de artilerie/rachete antiaeriene cu baza la sol executã majoritatea misiunilor de apãrare antiaerianã
a Forþelor Terestre.

Ameninþarea aerianã - descriere
Ca membre NATO, forþele armate ale României trebuie sã fie
pregãtite sã acþioneze atât pe teritoriul naþional, cât ºi în alte teatre de
operaþii, în cadru multinaþional, conform acordurilor pe care þara noas-
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trã le-a semnat. Operaþiile desfãºurate în cadru multinaþional presupun, de cele mai multe ori, constituirea unor grupãri de forþe la nivel
operativ sau chiar strategic. Batalioanele de artilerie sau rachete antiaeriene, prin organizarea ºi mijloacele la dispoziþie, au posibilitatea ºi
sunt destinate pentru a asigura acoperirea aerianã a unor forþe de nivel
brigadã sau divizie de arme întrunite. Cunoaºterea ºi analiza riguroasã
a ameninþãrilor terestre ºi aeriene probabile dau posibilitatea comenzilor batalioanelor de artilerie/rachete antiaeriene sã pregãteascã ºi sã
conducã execuþia operaþiilor atât în cadru intern, cât ºi în alte teatre de
operaþii, în cadru multinaþional. Forþele Terestre ale României pot fi
implicate în douã tipuri diferite de conflicte militare:
1. În prima situaþie, va fi necesar sã înfrunte, la scarã regionalã,
un inamic bine antrenat, modern, dotat cu echipamente de înaltã tehnologie. Acest scenariu are un grad scãzut de probabilitate, dar dezvoltarea capacitãþilor ºi capabilitãþii de luptã, în conformitate cu cerinþele
acestui conflict, reprezintã o prioritate.
2. În al doilea scenariu, va fi necesar sã lupte cu state inamice
sau entitãþi care vor recurge la acþiuni teroriste sau alte forme de rãzboi
neconvenþional.
În aceste situaþii, posibilii inamici pot fi :
– armate/forþe de masã constituite pe bazã de recrutare;
– armate dispunând de forþe blindate, cu un nivel tehnologic mediu sau scãzut;
– armate/forþe bazate pe infanterie;
– forte neconvenþionale/teroriste.
În afara operaþiilor specifice luptei armate, Forþele Terestre vor
participa ºi la operaþii de stabilitate ºi sprijin. Atât în cadrul conflictelor militare, cât ºi pe timpul operaþiilor de stabilitate ºi sprijin, ameninþarea aerianã va avea caracteristici noi. Efortul inamicilor potenþiali
va fi orientat spre supravegherea îndeaproape a capacitãþilor de ripostã
ale forþelor proprii, în scopul identificãrii ºi exploatãrii vulnerabilitãþilor acestora ºi pentru a putea întrebuinþa apropieri asimetrice. O
asemenea apropiere tacticã/operativã asimetricã va cãuta sã anuleze
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capabilitãþile proprii fie evitând o confruntare directã cu acestea, fie
contracarându-le prin mijloace neconvenþionale. Capabilitãþile aeriene
principale pe care inamicii potenþiali le pot întrebuinþa pentru a contracara puterea de luptã a forþelor proprii /alianþei, includ:
– sisteme pilotate de cercetare, obþinere de informaþii, supraveghere ºi localizare a þintelor – avioane ºi elicoptere, rachete balistice,
arme de distrugere în masã, mijloace pentru rãzboiul în domeniul informaþiilor, sisteme de arme clasice, a cãror evoluþie continuã;
– sisteme de vehicule aeriene fãrã pilot, care au costuri scãzute
ºi uºor de amortizat, rachete aer-sol, rachete de croazierã ºi rachete de
mare calibru, sisteme de lovire de mare precizie – proliferarea acestora reprezintã o evoluþie mai recentã.

Deplasarea ºi dispunerea în teatrele de operaþii
Pentru deplasarea în teatrele de operaþii, în funcþie de distanþa
pânã la acestea, unitãþile de apãrare antiaerianã se pot transporta pe calea feratã, naval sau aerian. Deoarece actualele teatre de operaþii sunt
dispuse la distanþe mari, cele mai folosite mijloace de transport sunt
cele aeriene ºi navale.
Pentru transportul naval, unei unitãþi de artilerie/rachete antiaeriene de tip batalion îi este necesarã o navã tip cargo. Transportul pe
aceastã cale se executã mai ales când în teatre existã deja forþe, deoarece timpul de ajungere este destul de lung. Transportul aerian se executã mai ales în situaþii când se impune deplasarea urgentã de forþe
pentru executarea unor manevre.
Pentru transportul personalului unui batalion de artilerie/rachete
antiaeriene din organica unei brigãzi mecanizate sunt necesare ºase
avioane de transport de tipul C-130 HERCULES. De menþionat cã tehnica grea nu se poate transporta decât naval sau pe cale feratã. Totuºi,
pentru asigurarea minimã a apãrãrii antiaeriene pe timpul debarcãrii,
subunitãþi de rachete antiaeriene CA-94 se pot transporta aerian inclusiv cu tehnica de rachete antiaeriene din dotare. Ocuparea ºi extinderea
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AOR1 se realizeazã prin intrarea forþelor luptãtoare uºoare sau speciale, cu mijloacele de apãrare antiaerianã organice.
Sistemele de artilerie/rachete antiaeriene cu razã scurtã de acþiune vor executa pregãtirea informativã a câmpului de luptã ºi analiza
factorilor misiune, inamic, teren, forþe proprii ºi timp ºi vor asigura
apãrarea antiaerianã a elementelor vitale ale grupãrii de forþe împotriva mijloacelor aeriene.
Dacã inamicul dispune de rachete balistice, comandantul grupãrii de forþe trebuie sã asigure ca întãrire un batalion de rachete antiaeriene cu bãtaie medie din organica regimentului de rachete antiaeriene.
De exemplu, o grupare de forþe de nivel divizie este apãratã antiaerian
de un batalion de artilerie/rachete antiaeriene cu razã scurtã de acþiune
(SHORAD) ºi un batalion de rachete antiaeriene cu razã medie de acþiune (HIMAD).
Înainte de ajungerea forþelor principale ale grupãrii, trebuie desfãºurate obligatoriu unitãþi înzestrate cu rachete antiaeriene cu razã
medie de acþiune. Forþele principale vor fi introduse în raionul asigurat ºi se vor desfãºura cu unitãþile de apãrare antiaerianã organice.
O datã cu începerea desfãºurãrii forþelor luptãtoare, unitatea de
rachete antiaeriene cu razã medie de acþiune apãrã antiaerian forþele
din zona de realizare a dispozitivului operativ/tactic, iar celelalte unitãþi sunt destinate pentru apãrarea antiaerianã a facilitãþilor logistice
sau de altã naturã a grupãrii de forþe.

Conducerea luptei cu inamicul aerian

Un factor important al lanþului de comandã îl constituie stabilirea nivelurilor de exercitare a comenzii. Un sistem clar de Comandã ºi
Control (C2) reprezintã o cerinþã fundamentalã pentru orice operaþie,
în special pentru cele de tip joint ºi multinaþionale.
Din punct de vedere al subordonãrii (comandã ºi control cu delegare sau temporare), nivelurile de exercitare a comenzii pot fi:
A. Din punct de vedere al responsabilitãþii operaþionale
A.1.- Comandã integralã – FULL COMD
A.2.- Comandã operaþionalã – OPCOM
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A.3.- Control Operaþional – OPCON
A.4.- Comandã tacticã – TACOM
A.5.- Control tactic – TACON

B. Din punct de vedere administrativ ºi logistic
LESS

B.1. - Sub comandã pentru administrare – UCADMIN
B.2.- Sub comandã pentru administrare parþialã - UCADMIN
6.3.- Sub comandã pentru mentenanþa zilnicã/curentã – UCDM

UC
UC
COMANDA FULL OPCOAA OPCON TACOAA TACON ADMIN
UCDM
ADMIN
LESS
1 . angajarea
separatã pe
baza misiunii
formulate în
operatii a diferitelor componente ale
fortelor
2. formularea/
darea misiunilor
3. formularea
/darea

task-urilor
4. delegarea
statutului egal
de comandã/
control
5. delegarea
statutului inferior de comandã/control
6. coordonarea deplasãrilor locale, zonelor cartiruite si în cadrul
delimitat prin
perimetrul zonei apãrate
7. responsabilitatea CSS
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NOTE
1. Data la care intrã în vigoare un anumit nivel de C22 va fi precizatã prin GDT3. În cazul în care se cunoaºte, se va preciza inclusiv
data încetãrii nivelului de C2.
2. Un comandant poate angaja forþele aflate sub FULL COMD
ºi OPCOM în orice scopuri, în timp ce forþele aflate sub OPCON pot
fi angajate numai cu stabilirea prealabilã a unor anumite constrângeri
cum ar fi cele care se referã la funcþiuni, timp alocat sau locuri de dispunere, impuse de eºalonul superior care a formulat misiunea.
3. Un comandant poate formula/da sarcini4 forþelor aflate sub
TACOM dar numai în conformitate/concordanþã cu misiunea primitã
de la eºalonul superior, care a stabilit subordonarea forþelor.
4. Definiþia misiunii este: O formulare clarã ºi concisã a task-ului
comenzii ºi scopului acestuia (task-ului)5.
5. Doar cu acordul comandantului care deþine statutul superior
(al nivelului corespunzãtor de comandã).
Conducerea luptei cu inamicul aerian se executã de cãtre comandant ºi echipa de luptã din punctul de comandã ºi constã în:
1. Cercetarea spaþiului aerian ºi înºtiinþarea despre situaþia aerianã ºi pericolul atacului aerian prin:
• cercetarea prin radiolocaþie;
• cercetarea opticã a spaþiului aerian;
• exploatarea datelor despre inamicul aerian.
2. Aplicarea mãsurilor de protecþie aerianã.
3. Combaterea ºi nimicirea inamicului aerian – componenta de
bazã a luptei cu inamicul aerian – constã în totalitatea activitãþilor desfãºurate în PC ºi în dispozitivele de luptã ale unitãþilor ºi subunitãþilor
de artilerie ºi rachete antiaeriene pentru obþinerea, prin trageri de luptã, a unei eficacitãþi maxime la þintã cu un consum minim de muniþie.
Pentru aceasta se executã urmãtoarele activitãþi:
• trecerea forþelor ºi mijloacelor în Stare de pregãtire pentru luptã numãrul 1;

mai, 2009

91

Investigarea fenomenului militar

• analiza ºi interpretarea datelor despre inamic ºi situaþia aerianã;
• luarea deciziei pentru combaterea inamicului aerian;
• darea misiunilor de foc;
• executarea focului antiaerian;
• controlul executãrii misiunii de foc;
• trecerea forþelor ºi mijloacelor în SPL 2 (3);
• întocmirea ºi înaintarea raportului de luptã.
4. Manevra forþelor ºi mijloacelor de apãrare antiaerianã se executã în scopul apãrãrii antiaeriene a unor noi obiective, scoaterii oportune a forþelor ºi mijloacelor de sub loviturile executate de inamicul aerian, concentrãrii efortului apãrãrii antiaeriene la anumite grupãri de
forþe/obiective ºi refacerii capacitãþii de luptã.
5. Refacerea capacitãþii de luptã se executã, de regulã, concomitent cu îndeplinirea misiunii de luptã, precum ºi în perioadele de timp
în care acþiunile de luptã au scãzut în intensitate ºi se realizeazã prin:
• redistribuirea efectivelor ºi tehnicii;
• repunerea în funcþiune a PC lovite de inamicul aerian sau terestru;
• repararea tehnicii de luptã;
• completarea cu personal ºi tehnicã a structurilor care au suferit pierderi;
• organizarea ºi executarea decontaminãrii totale a personalului
ºi tehnicii.
6. Asigurarea acþiunilor de luptã.
7. Controlul îndeplinirii misiunilor de luptã.
Batalioanele de artilerie antiaerianã din organica marilor unitãþi
care compun gruparea de forþe vor asigura o apãrare antiaerianã echilibratã în zona de realizare a dispozitivului, dar vor coopera în mod obligatoriu cu rachetele antiaeriene cu bãtaie medie.

Apãrarea antiaerianã a grupãrii de forþe
pe timpul ducerii luptei ofensive
Din punctul de vedere al apãrãrii antiaeriene, concentrarea forþelor reprezintã masarea capabilitãþilor apãrãrii antiaeriene ºi antira-
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chetã, pentru a apãra cu succes forþele ºi dispozitivele acestora, împotriva cercetãrii ºi a atacurilor aeriene sau cu rachete. Mixtarea capabilitãþilor reprezintã întrebuinþarea unei combinaþii de sisteme de foc ºi
cercetare, fapt ce compenseazã limitãrile unui anumit sistem prin capacitãþile altuia, ducând la obligativitatea schimbãrii tacticii inamicului aerian. Un alt principiu este integrarea, care reprezintã coordonarea
strânsã ºi sincronizarea efortului, precum ºi unitatea de acþiune, ceea
ce maximizeazã eficacitatea forþelor. Acþiunile apãrãrii antiaeriene trebuie sã fie integrate în concepþia comandantului grupãrii de forþe privind operaþiile forþelor luptãtoare, pe verticalã ºi orizontalã, ºi includ
integrarea operaþionalã în cadrul forþelor multinaþionale.
Pe timpul ofensivei, comandantul unitãþii de artilerie sau rachete
antiaeriene trebuie sã aloce forþe ºi mijloace pentru acoperirea unitãþilor din gruparea de forþe/marea unitate, în special împotriva atacului
cu elicoptere. Specificul ameninþãrii aeriene determinã, de asemenea,
particularitãþi de întrebuinþare a unitãþii de artilerie antiaerianã în toate
tipurile operaþiilor ofensive.
Prin natura misiunilor, operaþiile ofensive au un caracter manevrier ºi dinamic. Când unitãþile luptãtoare se deplaseazã, sunt mult mai
vulnerabile în faþa elicopterelor ºi aviaþiei. Ele sunt uºor de localizat ºi
identificat de cãtre aparatele de zbor deoarece posibilitãþile de mascare
sunt reduse.
Datoritã acestor considerente, rolul apãrãrii antiaeriene este
foarte important în ofensiva marii unitãþi. Sistemele de artilerie/rachete antiaeriene care acþioneazã în sprijinul ofensivei trebuie sã aibã posibilitãþi de manevrã ºi reacþie rapidã împreunã cu elementele marii
unitãþi, adecvate procedeelor de atac ale aviaþiei inamice.
Înaintarea spre contact
Înaintarea spre contact este un tip de operaþie care se executã
pentru a restabili contactul cu inamicul. Principala caracteristicã a deplasãrii spre contact este nevoia de informaþii despre potenþialul ºi dispunerea inamicului, înaintarea spre contact are deseori ca finalitate
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lupta de întâlnire. Fiecare parte doreºte sã câºtige iniþiativa sau sã-l
distrugã pe adversar ºi sã-l forþeze sã treacã la apãrare. Înaintarea spre
contact se încheie când se realizeazã contactul cu inamicul sau se ocupã obiectivele stabilite în afara contactului cu inamicul.
Ameninþarea aerianã
Pe timpul deplasãrii spre contact, inamicul poate întrebuinþa elicopterele, rezervele antitanc mobile sau forþele de contraatac. De asemenea, poate întrebuinþa o resursã limitatã de elicoptere de atac pentru o recunoaºtere suplimentarã în zona din spate a dispozitivului forþelor aflate în ofensivã.
De regulã, atacul cu elicopterele se planificã atunci când se aºteaptã o pãtrundere de succes a atacatorului. Obiectivele atacului vor
fi unitãþile din F.A.U., cele care se deplaseazã la flancurile dispozitivului de luptã al marii unitãþi ºi unitãþile blindate ale forþelor principale
pe timpul manevrei de învãluire sau a atacului din flancuri.
Acþiunile aviaþiei inamicului pot fi declanºate timpuriu pentru
executarea recunoaºterilor. O datã ce deplasarea spre contact se transformã în luptã de întâlnire, aviaþia va acþiona împotriva zonei din spate
a marii unitãþi, pentru extinderea adâncimii focului ºi în sprijinul
F.A.U. ale inamicului.
Apãrarea antiaerianã
Comandantul unitãþii/unitãþilor de apãrare antiaerianã trebuie
sã-ºi coordoneze efortul principal al apãrãrii antiaeriene cu efortul grupãrii de forþe/marii unitãþi.
Efortul principal pe timpul deplasãrii spre contact îl asigurã batalionul sau gruparea destinatã sã execute manevra de învãluire sau întoarcere pentru lovirea flancului inamicului; în general, acest batalion
nu va fi cel care conduce avangarda, ci urmãtorul în dispozitivul forþelor principale.
Pânã la deplasarea lateralã, comandantul unitãþii de artilerie
antiaerianã trebuie sã urmãreascã situaþia pe câmpul de luptã. El trebu-
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ie sã analizeze terenul pe itinerarul de deplasare ºi sã caute indicatori
de bazã privind intenþiile inamicului. Compartimentul S2 Informaþii,
ofiþerii de legãturã cu batalioanele sprijinite, celulele de comandã ºi
control ale spaþiului aerian de la marea unitate de arme întrunite de tip
divizie vor furniza permanent informaþii cu privire la noile situaþii din
zona de operaþii.
Gruparea multinaþionalã de forþe în ofensivã
O grupare multinaþionalã de tip divizie sau corp de armatã poate
executa ofensiva, în funcþie de misiuni, în principiu, în douã faze:
Faza I – Distrugerea inamicului de pe direcþiile de ofensivã ºi securizarea unui aliniament, concomitent cu distrugerea inamicului rãmas în adâncimea dispozitivului propriu.
Etape:
1. Descoperirea elementelor inamicului care acþioneazã în spatele trupelor proprii din FAI, identificarea ºi evaluarea intenþiilor acestora.
2. Brigada de pe direcþia principalã trece la ofensiva din miºcare
în scopul încercuirii grupãrii principale de forþe ºi capturarea ºi distrugerea lor.
3. Regruparea forþelor brigãzii într-un raion ºi securizarea acestuia.
Faza II – Dezvoltarea ofensivei pe douã direcþii, distrugerea inamicului încercuit dintr-o zonã importantã ºi securizarea unui aliniament.
Alocarea forþelor de apãrare antiaerianã
Comandantul unitãþii de artilerie antiaerianã din organica marii
unitãþi de arme întrunite de tip brigadã va sprijini efortul principal al
acesteia folosind bateriile de tunuri 2×35 mm OERLIKON. Bateria de
rachete antiaeriene C.A.-95 poate sprijini efortul principal al brigãzii,
dar poate fi folositã ºi pentru ajustarea acoperirii antiaeriene a marii
unitãþi. Bateria de rachete antiaeriene C.A.-94 va fi folositã pe plutoane/grupe pentru apãrarea antiaerianã a ariergãrzii, flancgãrzilor ºi
avangãrzii.
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În cazul în care brigada primeºte ca întãrire un batalion de tip
GEPARD, pentru sprijinirea efortului principal, batalionul de artilerie
antiaerianã organic va fi repartizat pentru apãrarea antiaerianã a elementelor din zona din spate a dispozitivului brigãzii sau pentru apãrarea punctelor critice.
Apãrarea antiaerianã în zonele deºertice
Cele trei tipuri de deºert sunt:
• deºertul muntos – caracterizat de înãlþimi muntoase sterpe, departe de vãi, care pot fi presãrate cu râpe create de torente – terenul este
potrivit pentru acþiunile tuturor tipurilor de mijloace de foc antiaerian;
• deºertul cu platouri stâncoase – are înãlþimi stâncoase, piscuri
cu pante abrupte, zone plate cu vizibilitate bunã ºi vãi erodate (de
exemplu, în Afganistan);
• deºertul nisipos sau cu dune, are zone plate întinse, acoperite
cu dune care se erodeazã continuu – dimensiunea dunelor, felul nisipului ºi intensitatea vântului pot afecta posibilitãþile de deplasare în astfel de teren (de exemplu, în Irak).
Terenul deºertic permite, de regulã, operaþii în masã cu unitãþi
blindate, mecanizate ºi de elicoptere de atac. Dezavantajul creat de lipsa acoperirilor trebuie compensat prin surprindere, deplasare rapidã,
dispunerea corespunzãtoare a forþelor, siguranþa comunicaþiilor ºi inducerea în eroare a inamicului.
Comanda ºi controlul – orientarea cu ajutorul hãrþii este dificilã,
legarea topogeodezicã se realizeazã folosind maºina de legare topogeodezicã sau GPS, acolo unde existã. Azimutul de orientare se determinã,
de cele mai multe ori, folosind procedeul vizãrii simultane pe acelaºi
astru.
Ocuparea poziþiei de tragere, manevra ºi camuflajul sunt dificil
de realizat din cauza lipsei de vegetaþie. În prezent, zonele de deºert nu
mai constituie un obstacol în ducerea operaþiilor, în toate cazurile poziþia de tragere este vizibilã pentru un observator aerian de la aproximativ 3.500 m înãlþime din aer. Camuflajul tehnicii apare mai mare decât
dunele care-l înconjoarã.
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Temperatura ridicatã ziua ºi prezenþa permanentã a nisipului
provoacã stricãciuni aparatelor mecanice ºi electronice. Filtrele de aer
ºi de motorinã trebuie sã fie curãþate dupã fiecare acþiune, uneori de
douã ori pe zi. Aparatele optice trebuie protejate, înainte ca lentilele sã
devinã opace. Câmpul electric static, cauzat de vânturile fierbinþi, interfereazã cu mijloacele radio ºi de radiolocaþie. Raza de virare a vehiculelor ºenilate este limitatã din cauza acumulãrii de nisip între roata
motrice ºi ºenilã.
BIBLIOGRAFIE:
1. F.T./A.A./3.1 – Manualul pentru luptã al batalionului de artilerie/rachete antiaeriene din cadrul Forþelor Terestre, Sibiu, 2005.
2. F.T./I.-1 – Manualul pentru luptã al brigãzii mecanizate (infanterie, infanterie uºoarã).
3. Manual de tacticã pentru sistemul antiaerian calibru 35 mm
OERLIKON.
4. Gândirea Militarã Româneascã, nr.5/2005.
5. Revista Forþelor Terestre, nr. 4/2000.
6. Artileria ºi rachetele antiaeriene la a 88-a aniversare – Universitatea Naþionalã de Apãrare – Facultatea de comandã ºi stat major/Catedra Forþelor Terestre.
7. Ghidul ofiþerului de stat major al Brigãzii 2 Vânãtori de
Munte/2006.
Note:
1. Area of responsability – Zona de responsabilitate
2. C2 – Comandã-Control
3. GDT – Grup Datã-Timp
4. În documentele NATO – tasks
5. Conform AAP-6
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[i a popula]iei locale din
teatrele de ac]iuni militare
COLONEL PETRU PAH

eopolitica controversatã, diferendele etnice sau religioase,
G
competiþia pentru zonele de influenþã ºi desfacere, accesul
la resurse sau tehnologii avansate, evoluþia armamentelor ºi a tehnicilor reliefeazã riscurile ºi pericolele actuale. Noua filozofie în geopoliticã, în relaþiile internaþionale impune o nouã abordare a conflictului.
S-au proliferat acþiunile de guerilã, diferendele etnico - religioase,
rãzboiul informaþional, terorismul ºi alte conflicte de tip asimetric.
Evenimentele din 11 septembrie 2001 au transformat SUA, atitudinea americanilor ºi lumea în care trãim. Trãim într-o lume în care
limitele se schimbã de la o zi la alta, în care dinamica socialã întrece
orice aºteptãri.
Prin amploarea ºi implicaþiile pe termen lung, cât ºi prin impactul psihologic asupra opiniei publice mondiale, atacurile teroriste constituie consacrarea terorismului ca o nouã formã de rãzboi neconvenþional ºi asimetric.

mai, 2009

101

Teatre de operaþii

Angajarea fermã a României în lupta de combatere a ameninþãrilor teroriste, atât prin participarea la eforturile comunitãþii internaþionale, cât ºi prin mãsurile interne luate în acest sens este una din misiunile strategice de bazã ale forþelor armate pentru starea de pace, cu
posibile implicaþii majore asupra securitãþii naþionale, dar mai ales la
adresa forþelor participante la misiune.
Este de aºteptat ca grupãrile teroriste sã loveascã asupra statelor
care susþin coaliþia ºi implicit asupra celor care participã efectiv cu trupe la destabilizarea sau anihilarea lor. Prezenþa trupelor în astfel de misiuni implicã o serie de riscuri ºi ameninþãri la adresa securitãþii naþionale, implicit la adresa forþelor coaliþiei ºi, nu în ultimul rând, a populaþiei locale din zona desfãºurãrii acþiunilor militare.
Pentru a face o analizã a riscurilor ºi ameninþãrilor existente în
principalele teatre de operaþii (Irak ºi Afganistan), am considerat cã
este necesarã o definire a acestora.
Riscul este o atitudine faþã de un pericol sau de o ameninþare. El
se asumã, se impune, se asociazã, conºtient, responsabil sau, dimpotrivã, în mod aleator, colateral, intempestiv. „Nu existã reguli pentru
aprecierea riscului, aºa cum nu existã nici pentru alegerea unei soluþii bune; aprecierea riscului este o chestiune de inteligenþã, dar ºi de
cunoaºtere ºi de experienþã”. Identificarea pericolelor, ameninþãrilor ºi
riscurilor, ca ºi a provocãrilor, sfidãrilor ºi tensiunilor rãmâne o chestiune cu un grad înalt de subiectivitate, dar ºi de cunoaºtere a realitãþii
nemijlocite.
În opinia noastrã, identificarea riscurilor ºi ameninþãrilor la
adresa forþelor coaliþiei ºi populaþiei locale în operaþii multinaþionale
presupune luarea în considerare a misiunii, inamicului (insurgenþilor),
a terenului ºi condiþiilor atmosferice, a membrilor coaliþiei, a timpului
avut la dispoziþie, a civililor etc.
Riscurile asociate misiunii implicã evaluarea tipului ºi modului
de îndeplinire a acesteia. Identificarea riscurilor asociate insurgenþilor
se referã la situaþiile ºi acþiunile care pot pune în pericol desfãºurarea
operaþiilor ºi îndeplinirea misiunii.
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Astfel, o serie de factori de risc apar ca urmare a unor erori rezultate din: evaluarea avantajelor potenþiale oferite insurgenþilor de teren ºi starea vremii; inexactitãþi în evaluarea capacitãþii acestora; aprecierea capacitãþii de colectare a informaþiilor ºi a vulnerabilitãþilor asociate capacitãþilor; imprevizibilitatea modului de acþiune.
Evaluarea riscurilor constã în identificarea ºi localizarea acestora înainte de manifestarea consecinþelor, ulterior transformarea datelor
în informaþii pentru luarea deciziilor prin evaluarea impactului, a probabilitãþii ºi cadrului de timp asociat riscurilor.
Considerãm cã pe timpul desfãºurãrii operaþiilor multinaþionale,
riscurile se pot manifesta, indiferent de acþiunile insurgenþilor, atât în
zonele unde existã contact direct cu aceºtia, cât ºi în zonele din afara
spaþiului controlat, unde acþiunile desfãºurate sunt limitate sau inexistente.
În opinia noastrã existã trei tipuri de riscuri ºi ameninþãri specifice operaþiilor multinaþionale:

A. De facturã militarã
• Existenþa unei mari cantitãþi de armament, muniþie ºi explozivi
asupra populaþiei ºi folosirea acestora împotriva forþelor coaliþiei, uneori sub pretextul diferitelor ocazii legate de ritualuri specifice religiei.
• Utilizarea în acþiunile diversioniste, de sabotaj ºi teroriste a
unor serii diversificate de dispozitive explozive: proiectile de artilerie
ºi mine anti – personal - elemente de muniþii, fire electrice, sistem cu
antenã pentru detonare comandatã; proiectile de artilerie, bombe cu
fitil detonant ataºat la capsa pirotehnicã ºi o alarmã de maºinã ca iniþiator comandat; elemente de muniþie la care sunt ataºate canistre cu
combustibil, uºor inflamabil; grenade de mânã (alte elemente de muniþii) legate în serie; materialele explozive disimulate sub forma unor
ornamente de perete (modelate ºi vopsite), jucãrii, obiecte de uz casnic
etc;
• Folosirea pe scarã largã a dispozitivelor de declanºare sub diferite forme: mecanisme electronice cu ceas cu temporizare programa-
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tã, cu posibilitãþi de detonare în intervale de timp diferite; mecanisme
electronice cu ceas cu temporizare reglatã, alcãtuite din sisteme integrate cu ceas, asamblate împreunã cu alte elemente electronice, disimulate sub diferite forme; mecanisme radio de detonare, compuse din
receptor ºi declanºator; mecanisme de detonare pe bazã de ceas deºteptãtor sau telefon mobil - cu acþiune la ora programatã sau la efectuarea
apelului etc.
• Dispunerea de o întreagã gamã de armament ºi explozivi, în
principal:
– piese de artilerie (aruncãtoare de bombe, obuziere, tunuri de
diferite calibre, pânã la 155 mm), recuperate prin diferite metode din
vechile cazãrmi distruse în timpul rãzboiului sau abandonate în urma
desfãºurãrii acestuia. Nu excludem preocupãrile privind modificarea
unor categorii de armament (aruncãtoare de grenade) pentru creºterea
puterii de distrugere, în scopul folosirii ºi cu alte categorii de muniþie
de calibre mai mari;
– lansatoare „temporizate“ montate pe ºasiuri de autovehicule,
dotate ºi cu dispozitive de autodistrugere;
– armament uºor de infanterie, pentru executarea atacurilor, de
regulã, de cãtre grupuri numeric reduse, slab organizate (de la una la
câteva persoane), vizând în special forþele coaliþiei (militari aflaþi în
misiune, convoaie logistice ºi umanitare, raioane de dislocare ale subunitãþilor izolate ºi puncte de comandã ale acestora, aerodromuri), precum ºi lideri ai administraþiei locale ºi forþe de securitate proprii;
– puºti semiautomate cu lunetã, la care sunt ataºate amortizoare,
favorizeazã executarea tragerilor asupra þintelor punctuale, bine protejate, de la distanþe mari, cu posibilitãþi de mascare, protecþie fizicã ºi
vizualã a poziþiei trãgãtorului;
– veste explozive ce permit atentatorilor sinucigaºi infiltrarea în
zone greu accesibile ºi aglomerate, efectul la obiectiv fiind în majoritatea cazurilor foarte mare.
Considerãm cã nu este exclusã posibilitatea folosirii unor elemente de muniþie (bombe de aruncãtor cal. 120 mm cu încãrcãturã chi-
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micã), a instalaþiilor de lansare a proiectilelor reactive sau a rachetelor
cu diferite destinaþii (inclusiv rachete A.A.) disimulate. Efectuarea
atacurilor de la distanþã demonstreazã reuºita în îmbunãtãþirea posibilitãþilor de executare a atacurilor indirecte asupra bazelor coaliþiei.
În opinia noastrã, forþele insurgente vor continua sã execute atacuri în zona aeroporturilor/aerodromurilor pentru a crea o stare de
nesiguranþã a activitãþii de zbor atât pentru aeronavele coaliþiei, cât ºi
pentru zborurile comerciale.
Fãcând o analizã a riscurilor de naturã militarã menþionate, a
cauzelor care au dus la incidente de diferite categorii, majoritatea soldate cu pierderi de vieþi omeneºti, opinãm cã acestea s-au datorat în
mare mãsurã folosirii de cãtre insurgenþi a diferitelor categorii de
tehnici, echipamente, armamente ºi muniþii în principal:
– DEI (dispozitiv exploziv improvizat), în urma exploziei detonând muniþia existentã în interiorul tehnicii;
– atacuri asupra tehnicii de luptã cu armament uºor ºi AG - 7;
– mine antitanc, în special pe itinerariile de deplasare a forþelor
coaliþiei;
– rachete, în special asupra bazelor militare, în intervalele de
timp când majoritatea personalului se afla încartiruit;
– armament uºor de infanterie pe timpul schimbului de focuri în
cadrul misiunilor de luptã, pe timpul intrãrii sau ieºirii din ambuscade;
– mortiere de la distanþe suficient de mari, dar în mãsurã sã-ºi
îndeplineascã obiectivul;
– misiuni de observare, ulterior detonarea unor DEI.

B. De ordin natural
Condiþiile de stare a vremii pot influenþa semnificativ operaþiile
forþelor întrunite, în opinia noastrã, cu atât mai mult acþiunile desfãºurate de insurgenþi, sprijiniþi sau nu de populaþia localã din zona desfãºurãrii acþiunilor militare.
Temperaturile ridicate de peste 450 Celsius, de obicei în orele
amiezii, coroborate cu furtunile de nisip ce influenþeazã vizibilitatea,
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reducând-o chiar la câþiva metri, au influenþe majore asupra desfãºurãrii cu succes a misiunilor.
Precipitaþiile abundente sub formã de ploaie în zonele deºertice,
îndeosebi în sezonul ploios, canalizeazã desfãºurarea acþiunilor în
principal pe cãile de comunicaþii, terenul argilos îmbâcsit de apã nu
permite infiltrarea rapidã a acesteia, punând serioase probleme tehnicii
ºi echipamentelor folosite în misiune.
Acþiunile în terenul muntos, îndeosebi în Afganistan, sunt influenþate de: relieful compartimentat ºi existenþa unor porþiuni de teren
greu accesibile; limitarea întrebuinþãrii tuturor categoriilor de tehnicã;
abundenþa spaþiilor de teren asupra cãrora nu se poate executa focul ºi
a cãilor de acces ascunse, cunoscute doar de insurgenþi; posibilitãþi reduse de observare, orientare, indicarea obiectivelor ºi corectarea focului; existenþa posibilitãþilor blocãrii drumurilor ºi creãrii de ambuscade
etc.
Poluarea mediului, fenomen ce poate fi resimþit în special în zonele urbane cu activitãþi industriale, poate avea efecte negative asupra
membrilor coaliþiei ºi nu numai. Folosirea apei potabile numai din surse autorizate are efect major asupra sãnãtãþii personalului coaliþiei ºi a
întregii populaþii din zona desfãºurãrii acþiunilor, luând în considerare
faptul cã reþeaua de canalizare din majoritatea oraºelor este precarã,
cu posibilitãþi de infiltrare a apelor reziduale în straturile de apã freaticã, iar folosirea acesteia ar facilita producerea de boli diareice, hepatitã, febrã tifoidã, în special în perioadele cãlduroase.
Prezenþa în majoritatea zonelor deºertice ºi a celor montane a
ºerpilor veninoºi (familiile viperei ºi cobrei), a scorpionilor negri (consideraþi cei mai periculoºi), a pãianjenilor ºi, nu în ultimul rând, a unei
game variate de plante care pot provoca boli ale pielii ºi otrãvirea
organismului prin atingere sau consum, pot influenþa în mod semnificativ activitãþile specifice teatrelor de acþiuni militare.

C. De ordin social
Aceastã categorie de risc este atribuitã în cea mai mare parte populaþiei din zona desfãºurãrii acþiunilor militare. În cele douã teatre de
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operaþii (Irak ºi Afganistan) se datoreazã în primul rând lipsei de educaþie (rata de analfabetism ~ 60%) uºor manipulabilã. În al doilea rând,
trebuie sã avem în vedere faptul cã peste 95% din populaþie este de
credinþã islamicã, cu obiceiuri, sãrbãtori ºi tradiþii specifice. Nu în ultimul rând, este demn de luat în seamã faptul cã hrana populaþiei locale
este specificã Islamului.
Pe fondul celor menþionate anterior, populaþia poate manifesta:
reacþii diferite, uneori necontrolate; fanatism religios; instabilitate emoþionalã pânã la agresivitate; instabilitate în ceea ce priveºte loialitatea.
Adâncirea sentimentului de dezamãgire al unora dintre localnici
faþã de evoluþia nefavorabilã a situaþiei interne, generatã îndeosebi de
persistenþa problemelor de securitate ºi economice, care tind sã se cronicizeze, poate conduce la schimbarea percepþiei populaþiei faþã de
reuºita procesului de stabilizare ºi reconstrucþie a þãrii, situaþie care va
continua sã fie exploatatã de forþele insurgente.
Astfel, se menþine tendinþa de atragere a unor membrii ºi funcþionari ce fac parte din diferite structuri ale administraþiei locale, de
securitate, sau chiar cei folosiþi de forþele coaliþiei (interpreþi - sub
ameninþare ºi ºantaj) în diferite grupãri de rezistenþã constituite pentru
a acþiona împotriva forþelor coaliþiei, concomitent cu procurarea de informaþii despre structurile nou înfiinþate.
În concluzie, estimarea riscurilor ºi ameninþãrilor specifice actualelor teatre de operaþii este mai mult o artã decât o ºtiinþã, depinzând în bunã mãsurã de lecþiile învãþate din incidentele, evenimentele,
situaþiile anterioare, din analiza intuitivã ºi, nu în ultimul rând, de experienþa personalã.
BIBLIOGRAFIE:
1. Alvin Tofler, ªocul viitorului, Bucureºti, Editura Politicã, 1973.
2. www.stratisc.org Francois Caron, L’Appreciation du risque
militaire.
3. Pericol - reprezintã o primejdie, adicã o situaþie care poate
duce la degradarea unui sistem sau proces, la distrugerea unei entitãþi
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(Dictionaire de la langue francaise. Encyclopedie, noms communns,
noms propres, 1995).
4. Ameninþarea - semnificã o acþiune ostilã, cu scopul de a intimida. Ea poate fi exercitatã în mod direct de cel care ameninþã. Ecartul
dintre o realitate (acþiune) ºi perceperea ei ca ameninþare este foarte
mic ºi greu de identificat (Dictionaire de la langue francaise. Encyclopedie, noms communns, noms propres, 1995).
5. Risc - primejdie (pericol) cãreia i se poate evalua (mãsura),
pânã la un anumit punct, eventualitatea, care poate fi mai mult sau mai
puþin previzibilã (Dictionaire de la langue francaise. Encyclopedie,
noms communns, noms propres, 1995).
6. Doctrina pentru operaþii întrunite ale forþelor armate,
Bucureºti, 2003.

108

www.rft.forter.ro

Terorism, ac]iuni [i reac]ii

LOCOTENENT-COLONEL ILIE PENTILESCU

„Terorismul a devenit arma sistematicã a unui rãzboi care nu
cunoaºte graniþe ºi rareori are o faþã”.
(Jacques Chirac)
erorismul în sine foloseºte deliberat ºi sistematic mijloace
T
violente ori ameninþãri care trebuie sã aibã ca rezultat provocarea de neîncredere, teamã, panicã, nesiguranþã, ignorând orice
norme umanitare. Scopul acestuia este de a afecta grav atât structura
socialã, cât ºi individul, luat separat, prin distorsionarea cadrului de
percepþie a imaginii societãþii de care membrii acesteia depind ºi în
care îºi pun toatã încrederea.
Motivat politic, terorismul presupune totdeauna un pronunþat
simþ al frustrãrii, al unei nedreptãþi sau injustiþii sociale ori politice. El
blameazã de fiecare datã o instanþã sau o autoritate politicã, considerând cã injustiþia nu poate fi înlãturatã decât printr-o metodã violentã.
Din aceastã cauzã, fenomenul s-a ºi autodefinit ca fiind „tactica ultimei soluþii”.
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Dacã primele acþiuni de tip terorist au avut un impact minim –
este vorba de terorismul primitiv, care probabil a apãrut o datã cu primii oameni, terorismul inteligent al secolului XXI foloseºte forma acutã extrem de agresivã ºi de periculoasã, iar perspectiva unui secol terorist este extrem de îngrijorãtoare, din cel puþin trei motive:
• conflictualitatea prezentã în societate a produs terorismul, iar
începutul secolului al XXI-lea este unul extrem de sumbru într-o lume
diversificatã, caracterizatã de decalaje economice, contradicþii ireconciliabile, antinomii ºi crize profunde;
• terorismul este o acþiune surprinzãtoare, violentã ºi virulentã;
• terorismul deþine iniþiativa tacticã ºi chiar iniþiativa strategicã.
Din aceste motive, reacþia la terorism este în general tardivã,
insuficientã, greoaie ºi disproporþionatã. În cele mai multe cazuri, ea se
prezintã ca o acþiune asupra efectelor, nu asupra cauzelor. Structurile
de forþã sunt, la ora actualã, singurele care pot ºi trebuie sã acþioneze
împotriva fenomenului terorist, sã reacþioneze rapid ºi eficient pentru
înlãturarea efectelor acestuia.
Pentru aceasta, ele trebuie sã þinã pasul cu noile provocãri, sã
devinã flexibile ºi adaptabile rapid noilor situaþii, fiind în mãsurã sã-ºi
îndeplineascã în mod eficient misiunile ce le revin.
Reacþia la terorism este una din principalele caracteristici ale
acþiunilor antiteroriste ºi contra-teroriste, neputând lipsi fermitatea, inteligenþa, flexibilitatea ºi rapiditatea pentru combaterea acestuia.
*
*
*
Cu toate controversele ºi nelãmuririle care existã cu privire la
acest fenomen, majoritatea þãrilor, organizaþiilor ºi organismelor militare au luat numeroase mãsuri pentru combaterea acestui fenomen sau,
cel puþin pentru punerea lui sub un anumit control. Terorismul este un
fenomen extrem de complicat ºi amplificat, încât nu se poate ajunge cu
nicio uºurinþã nici la o definire a lui unanim acceptatã, nici la un sistem coerent ºi unitar de politici ºi strategii de combatere.
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Pentru început, oamenii, instituþiile, statele ºi organismele internaþionale îºi propun sã realizeze rapid ºi eficient un minimum de mãsuri de protecþie ºi de apãrare. Problematica originilor, a cauzelor ºi izvoarelor terorismului este foarte importantã în cunoaºterea ºi gestionarea acestui fenomen, care deocamdatã pare mult prea complicat pentru a putea fi abordat unitar ºi coerent.
Strategiile de combatere a terorismului pun în operã numeroase
decizii politice luate în acest sens. Practic, dupã atacurile de la 11
septembrie 2001, nu existã stat, organizaþie internaþionalã, alianþã sau
coaliþie care sã nu fi abordat, într-o formã sau alta, problema combaterii terorismului.
De problematica terorismului se preocupã ºi þãrile care fac parte
din Comunitatea Statelor Independente. Pe 24 ianuarie, la Moscova, a
fost adoptat un plan de acþiune ºi de luptã împotriva terorismului, el
fiind o continuare a unei cooperãri de câþiva ani în acest domeniu între
þãrile care alcãtuiesc CSI.
China a declarat, la rândul ei, cã susþine, ca ºi în trecut, lupta
împotriva terorismului de orice fel, întrucât ea însãºi se considerã a fi
victimã a terorismului. Ea acþioneazã, dupã declaraþiile oficialitãþilor
de la Beijing, împreunã cu comunitatea internaþionalã, împotriva reþelelor ºi organizaþiilor teroriste.
Deciziile ºi acþiunile acestea sunt importante, dar ele se cer aplicate, ºi deci concretizate ºi eficiente împotriva reþelelor ºi organizaþiilor teroriste. De aceea, strategiile de combatere a terorismului trebuie
sã defineascã clar forþele, mijloacele, sistemele de pregãtire ºi de acþiune pentru combaterea terorismului de orice fel. Ele pot fi strategii directe, prin care se fixeazã forþele, mijloacele ºi modalitãþile de lovire
directã a bazelor ºi reþelelor teroriste, aºa cum s-au petrecut lucrurile
în Afganistan, sau indirecte, prin care se vizeazã lichidarea surselor ºi
resurselor materiale ºi financiare ale terorismului, eradicarea cauzelor
ºi situaþiilor care genereazã terorism.
*
*
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Acþiunile împotriva terorismului sunt numeroase ºi cu o foarte
largã arie de cuprindere. Ele pot fi:
• informaþionale;
• de monitorizare;
• de cunoaºtere, analizã ºi evaluare;
• de protecþie împotriva acþiunilor ºi actelor teroriste;
• de eradicare a cauzelor terorismului;
• de înlãturare sau ameliorare a efectelor;
• de combatere a reþelelor ºi organizaþiilor teroriste;
• de descurajare a terorismului;
• de distrugere a suporturilor de orice fel (politice, ideologice,
financiare, economice) ale terorismului;
• de combatere a statelor care sprijinã terorismul.
Aceste acþiuni se desfãºoarã, într-o formã sau alta, de întreaga
societate, dar mai ales de serviciile de informaþii ºi de instituþiile de
forþã. Practic, toate serviciile de informaþii ºi toate structurile de forþã
trebuie sã participe la combaterea terorismului.
Forþele care participã la operaþiile împotriva terorismului sunt
sau ar putea fi urmãtoarele:
• structurile de informaþii;
• armata;
• jandarmeria;
• poliþia;
• structurile militare de protecþie ºi pazã;
• alte structuri de forþã (brigãzi ºi detaºamente antiteroriste,
structuri de protecþie, de pazã ºi ordine);
• instituþiile private ºi ONG-urile.
Aceste structuri pot primi misiuni diferite, potrivit unor planuri
dinainte stabilite ºi situaþiilor concrete. Aceste strategii de combatere
a terorismului trebuie sã fie flexibile ºi uºor adaptabile situaþiilor concrete.
Armata poate participa la operaþiile speciale împotriva terorismului în calitate de forþã principalã – care organizeazã ºi conduce ast-
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fel de operaþii, sau în calitate de forþã de izbire, de distrugere a centrelor de greutate ale structurilor ºi reþelelor teroriste.
Aceastã dublã ipostazã presupune:
1. În calitate de forþã principalã:
• detectarea prin grila senzorilor de informaþie ºi prin forþele
speciale, a centrelor ºi bazelor de antrenament ale organizaþiilor teroriste;
• lovirea, prin mijloace militare, îndeosebi cu aviaþia ºi forþele
speciale, a centrelor vitale, a bazelor de antrenament, a depozitelor ºi
infrastructurilor teroriste din zonele de falie ºi oriunde s-ar afla ele;
• declanºarea luptei împotriva þãrilor ºi regimurilor politice care
practicã, adãpostesc, finanþeazã ºi susþin acþiunile teroriste;
• participã la operaþii de cãutare ºi distrugere a reþelelor ºi bazelor teroriste din zonele de falie;
• desfãºurarea unor operaþii speciale împotriva terorismului.
2. În calitate de forþã de izbire:
• lovirea centrelor de greutate ale reþelelor ºi organizaþiilor teroriste;
• participarea cu forþe speciale la cãutarea ºi distrugerea grupãrilor reþelelor teroriste, ºi anume: cãutarea ºi distrugerea, de cãtre vânãtorii de munte, cercetaºi, infanterie, mijloace de cercetare ºi lovire aerianã sau aero-terestrã a bazelor ºi locurilor de ascundere a grupãrilor ºi
reþelelor teroriste în munþi, în lacune, insule, pe mare, pe fluvii ºi râuri
interioare, precum ºi sprijinirea logisticã ºi tehnic informaþionalã a altor structuri specializate în combaterea terorismului.
Operaþiile speciale împotriva terorismului se cer concepute în
aºa fel încât sã rãspundã prompt exigenþelor noului tip de confruntare.
Ele pot avea nivel strategic sau operativ ºi pot fi desfãºurate de structuri militare aliate, de coaliþii sau de grupãri de forþe naþionale. De
asemenea, ele pot fi operaþii militare, operaþii militaro-civile, regionale
sau naþionale. Acestea pot preceda un rãzboi de tip clasic, se pot desfãºura oricând ºi se caracterizeazã prin:
• amploare variabilã;
• intensitate mare, sau adecvatã;
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• caracter inter-arme ºi inter-categorii de forþe armate;
• caracter antiterorist, contra-terorist, antiinfracþional, împotriva
crimei organizate, reþelelor mafiote ºi traficante;
• caracter militar sau militar-civil;
• arie teritorialã mare;
• diversitate de acþiuni.
Armatele nu pot fi întrebuinþate fragmentat, pe grupuri mici, în
acþiuni de micã amploare. Este adevãrat, unele dintre formaþiunile de
cercetare ºi forþele speciale pot fi întrebuinþate, în situaþii deosebite ºi
pentru îndeplinirea unor misiuni de acest fel.
De aici rezultã dificultatea înþelegerii ºi evaluãrii fenomenului
terorist ºi a punerii în aplicare a mãsurilor de protecþie a cetãþenilor ºi
instituþiilor, de prevenire a unor atacuri ºi de combatere a organizaþiilor ºi reþelelor teroriste.
Terorismul este un fenomen atipic, frustrant, care nu are nicio
legãturã cu civilizaþia modernã. Dimpotrivã, este împotriva ordinii
propusã de civilizaþia modernã. El se prezintã ca un anacronism, ca un
cancer care se infiltreazã peste tot ºi nu poate fi controlat decât prin
mãsuri ferme, care nu sunt ºi nici nu pot fi agreate nici de societate,
nici de firme, nici de instituþii, nici de individ. De fapt, ºi acesta este
unul dintre obiectivele terorismului.
Practic, rãzboiul împotriva terorismului este un rãzboi planetar,
multidimensional, permanent, care-ºi va structura forþele, mijloacele,
resursele ºi acþiunile, în funcþie de o gamã largã de scopuri ºi obiective
politice, economice, financiare ºi de altã naturã. Natura rãzboiului
împotriva terorismului este tot atât de fluidã – ºi, de aceea, greu de gestionat – ca ºi natura rãzboiului terorist, dar de cealaltã parte a axei.
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LOCOTENENT-COLONEL DR. VALERICÃ CRUCERU
PROFESOR RADU IFRIM

„Se petrece ceva nou în lume; nu sfârºitul istoriei, nu ciocnirea
civilizaþiilor sau declinul final iremediabil cãtre vreo anarhie criminalã. Mai degrabã, suntem la un punct ºi la un moment când practicile, instituþiile ºi modurile de viaþã bine delimitate, predictibile sau
familiare fac loc realitãþilor nedefinite, difuze, producãtoare de anxietate ºi violenþe“.
(Kenneth Jowitt)

E

ste bine cunoscut faptul cã dupã încheierea „Rãzboiului Rece“ situaþia geopoliticã a suferit numeroase schimbãri la nivel global, pe multiple planuri (militar, economic, politic ºi social),
acestea conducând cãtre o nouã abordare în domeniul relaþiilor interstatale, în mod firesc, conflictele specifice perioadei post-Rãzboi Rece
au cunoscut ºi ele transmorfozãri, atât de ordin conceptual, cât ºi în
sfera managerierii, transmorfozãri legate de apariþia dezechilibrelor
multiple ºi interferenþa numeroºilor actori nonstatali (miºcãrile funda-
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mentaliste, grupãrile teroriste, organizaþiile neguvernamentale, minoritãþile etnice ºi religioase etc.).
Ca urmare a noii ecuaþii de securitate la nivel regional ºi global,
asistãm la o nouã abordare a managementului conflictelor, abordare
bazatã pe o altã relaþionare cu mediul civil, ca factor esenþial în asigurarea stabilitãþii ºi menþinerea pãcii. Dimensiunea civilã a operaþiilor
militare capãtã astfel noi valenþe, în întreg spectrul de acþiuni, în toate
teatrele de operaþii.
Organizaþii ca ONU ºi NATO se implicã activ în operaþii contra
terorismului ºi de menþinere a pãcii, adoptând politici de securitate
adecvate ºi promovând rezolvarea conflictelor prin implementarea de
noi concepte, dezvoltarea de noi structuri, dar ºi prin implementarea
unui nou mod de relaþionare cu naþiunile-gazdã. S-a efectuat astfel trecerea de la modul tradiþional de ducere a rãzboaielor, spre operaþii cu
concentrare pe dimensiunea civilã. NATO – ca organizaþie militarã
complexã – a adoptat, dezvoltat ºi implementat noi abordãri ale conceptelor de execuþie a operaþiilor militare, în concordanþã cu cerinþele
actuale ºi situaþiile reale din teatrele de operaþii. Securitatea alianþei rãmâne însã subiect al unei multitudini de riscuri militare ºi nonmilitare,
multidirecþionale ºi adesea dificil de prevãzut.
Când vorbim despre dimensiunea civilã a operaþiilor militare facem referire la areale ºi oameni. Dimensiunea civilã include, dar nu se
rezumã la teritoriul pe care coexistã populaþiile locale împreunã cu autoritãþile ºi diverse alte organizaþii, teritoriu pe care se desfãºoarã operaþii militare, denumit generic teatru de operaþii. Dimensiunea civilã
înseamnã ºi influenþa mediului politic, social ºi economic asupra operaþiilor, în condiþiile în care perioada contemporanã marcheazã o accentuare a acestor influenþe.
Prin comparaþie, istoria artei militare ne aratã cã pânã în urmã
cu câteva decenii succesul în operaþiile militare era reprezentat de descoperirea, angajarea oportunã ºi nimicirea/neutralizarea/anihilarea armatelor adversarului, în ultimele decenii însã, succesul într-un conflict
este analizat din perspectiva rezultatelor obþinute ºi nu din perspectiva
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distrugerilor provocate forþelor inamice, de unde ºi impunerea unui nou
concept denumit operaþii bazate pe efecte, dezvoltat ºi implementat de
NATO în contextul transformãrii sale. Controlul spaþiului de angajare,
dezvoltarea ºi aplicarea posibilitãþilor de acþiune ale mijloacelor tehnice moderne conferã noi dimensiuni operaþiilor militare. Aceste tipuri
de operaþii sunt proiectate ºi articulate însã în funcþie de realitãþile mediului civil din viitorul teatru de operaþii.
În cadrul operaþiilor militare, dimensiunea civilã este abordatã ºi
gestionatã în primul rând prin cooperarea civili - militari (CIMIC), materializatã în principal prin cooperarea cu autoritãþile ºi populaþia localã, cu diversele organizaþii prezente în zona de operaþii, urmãrind ca
efect stabilizarea zonei, perceperea pozitivã a prezenþei forþelor militare, obþinerea ºi menþinerea cooperãrii reciproc avantajoase.
În cadrul structurilor militare, CIMIC reprezintã o interfaþã
complexã, activã ºi dinamicã, între mediul civil ºi forþa militarã dislocatã în diferite teatre de operaþii, cu misiuni diferite ºi, implicit, cu mijloace de realizare diferite. Spectrul operaþiilor CIMIC este extins, fiind
generat de o dimensiune civilã complexã, cu situaþii variate în zonele
de responsabilitate. Din acest motiv, CIMIC are un rol deosebit care
implicã o bunã cunoaºtere a multiplelor dimensiuni, aspecte ºi implicaþii conexe misiunilor desfãºurate, pentru a veni în sprijinul îndeplinirii acestora prin intermediul funcþiilor sale principale: realizarea legãturii civili - militari, sprijinul acordat forþei militare ºi sprijinul pentru mediul civil.
Pentru realizarea acestor funcþii, personalul CIMIC trebuie sã
posede un bagaj de cunoºtinþe bogat ºi sã posede abilitãþi de comunicare deosebite cu reprezentanþii mediului civil. A devenit evident faptul cã o bunã cunoaºtere a mediului operaþional, o raportare adecvatã
la realitatea din teren ºi o eficientã relaþionare cu populaþia localã pot
contribui decisiv la realizarea obiectivelor propuse ºi la succesul misiunii grupãrilor militare. Aceste misiuni pot avea loc în orice parte a
mapamondului, implicând necesitatea de adaptare rapidã la medii operaþionale diferite, contactul cu culturi diferite, relaþionarea cu populaþii
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diferite. Aici intervine CIMIC, acþionând pe domeniile sale de specialitate funcþionalã: administraþie civilã; infrastructurã civilã; asistenþã
umanitarã; economie ºi comerþ; afaceri culturale.
Dintre acestea, pentru abordarea eficientã a dimensiunii civile a
operaþiilor militare o importanþã deosebitã o are domeniul afacerilor
culturale. Acesta prezintã o astfel de importanþã întrucât cunoaºterea
elementelor de specific cultural precum religia, concepþia despre lume
ºi viaþã, cutumele, dominantele privind percepþia asupra strãinilor pot
fi premise favorizante ale unei apropieri de populaþia autohtonã, crearea unei imagini pozitiv-justificative a legitimitãþii prezenþei forþei militare ºi poate preveni apariþia unor eventuale disonanþe, generante tangenþiale ale unor tensiuni potenþial interferente cu obiectivele ºi realizarea misiunii.
Studiile moderne au adus în prim-plan ºi dihotomia militar-nonmilitar, în acest sens Barry Buzan fãcând o distincþie clarã între dimensiunea militarã a securitãþii ºi cea nonmilitarã. Potrivit concepþiei acestuia se disting: dimensiunea militarã, dimensiunea politicã, dimensiunea economicã, dimensiunea de mediu ºi dimensiunea socialã. Aceasta
din urmã vizeazã sustenabilitatea, în condiþii acceptabile de evoluþie, a
componentelor tradiþionale de limbã, culturã, religie, identitate naþionalã ºi obiceiuri.
Contactul ºi coexistenþa pe durate mai scurte sau mai lungi de
timp cu anumite culturi puternice este un factor demn de luat în seamã
în toate fazele desfãºurãrii operaþiilor militare, indiferent de natura lor.
Elementele de naturã culturalã trebuie observate, analizate ºi cunoscute cu atenþie de cãtre militarii forþelor aliate. Pentru asigurarea reuºitei
misiunii este necesarã reducerea aºa-numitului „risc cultural“. Când
vorbim de „risc cultural“ ne referim la posibilitatea perceperii intenþiei
ºi a acþiunilor militarilor forþei ca ostile de cãtre populaþiile locale din
zonele de operaþii.
Ceea ce este considerat normal în culturile occidentale, cum ar
fi atitudinile, gesturile, comportamentele, exprimãrile verbale ºi nonverbale, pot fi percepute ca inacceptabile sau intolerabile de cãtre
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apartenenþii altor culturi. Modul de adresare în relaþionarea cu localnicii ºi reprezentanþii acestora, salutul, gesturile ce exprimã respectul,
tratarea în funcþie de poziþia sau statutul social, schimbul de cadouri,
eticheta ºi cutumele locale, modul de viaþã al localnicilor sunt extrem
de importante. Cunoaºterea culturalã poate fi utilizatã în mod eficient
pentru:
• prevenirea apariþiei unor tensiuni inutile între populaþia localã
ºi militarii forþei;
• înþelegerea modului în care îi pot afecta pe localnici acþiunile
contradictorii tradiþiei ºi culturii lor;
• intuirea comportamentului populaþiei locale în anumite situaþii;
• creºterea comunicãrii ºi a cooperãrii.
În acest fel se realizeazã apropierea faþã de populaþiile locale,
câºtigarea încrederii, obþinerea conformãrii ºi realei cooperãri cu militarii forþelor aliate. Diametralismul unei înglobãri sumative a elementelor de naturã culturalã este asigurat în cadrul activitãþilor CIMIC de
cãtre specialiºti în domeniu, pe areale specifice. Putem afirma cã acestea sunt „deschizãtoare de drumuri“ spre comunicare, spre o realã cooperare civili – militari, spre inimile ºi minþile exponenþilor populaþiilor
locale din zonele în care se desfãºoarã operaþiile militare.
Trebuie luat în considerare faptul cã misiunile forþelor militare
aliate pot avea loc oriunde în lume, iar aceasta presupune contactul cu
culturi, religii, concepþii despre lume ºi viaþã diferite în ceea ce priveºte naþiunea-gazdã cãreia i se acordã sprijin. O atenþie deosebitã trebuie
acordatã, prin urmare, culturii ºi religiilor apartenente mediului operaþional întrucât realizarea cooperãrii civili-militari în zona de operaþii
este condiþionatã de modul în care militarii vor ºti sã înþeleagã ce este
similar din cultura cãreia ei aparþin, raportat la cultura mediului în care
se aflã, ce este diferit, ce este permis sau inacceptabil. Localnicii trebuie sã perceapã faptul cã militarii strãini se aflã acolo pentru a-i ajuta, pentru a contribui la stabilirea unui climat de siguranþã care sã ofere
naþiunii lor ºansa de a evolua, de a se dezvolta ºi de a prospera în
viitor.
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Continuãm demersul nostru, subliniind cã pentru populaþiile
oricãrei naþiuni-gazdã cultura ºi religia constituie pilonii de evoluþie ºi
manifestare. Cultura reprezintã ansamblul integrat al cunoºtinþelor,
credinþelor, al normelor comportamentale care depind de capacitatea
omului de a învãþa ºi transmite cunoºtinþele acumulate cãtre generaþiile urmãtoare, definind, în esenþã, aspectele sociale ºi trãsãturile caracteristice unui grup rasial, religios sau social. Acestea se diferenþiazã
unele de celelalte prin intermediul a trei componente esenþiale: comportament, sistem de valori ºi ansamblu de credinþe ºi convingeri ce
le particularizeazã. De aceste componente trebuie sã se þinã seama în
abordarea dimensiunii civile a operaþiilor. Mai mult, înþelegerea „concepþiei despre lume ºi viaþã“ a populaþiei civile din zona de responsabilitate poate reprezenta un atu deosebit în abordarea din teren. Aceastã „concepþie despre lume ºi viaþã“ vizeazã modul în care oamenii percep experienþele trãite, cum analizeazã ºi interpreteazã evenimentele,
precum ºi legãtura dintre acestea, în concepþia lor.
Trebuie reþinut cã în anumite zone de operaþii simbioza între
culturã ºi religie este atât de pregnantã încât reglementeazã atitudini
sociale, situaþionale, comportamente, norme sau reguli de urmat pentru membrii comunitãþilor ºi în relaþionarea acestora cu strãinii. Aceºtia pot fi priviþi cu suspiciune sau trataþi cu reþinere de cãtre localnici,
iar deseori se presupune cã dincolo de aparenþe se ascund intenþii care
ar putea aduce atingere culturii ºi religiei proprii, cã se urmãreºte atingerea unor scopuri ascunse, obþinerea anumitor beneficii sau profit, ori
chiar obþinerea controlului asupra resurselor þãrii lor.
Amintim astfel cã religia este un fenomen de naturã transcendentã, existând sub forme variate de manifestare la toate popoarele, din
toate timpurile. Ea reprezintã legãtura spiritualã dintre om ºi divinitate, liber consimþitã, cu doctrine pe cât de numeroase pe atât de variate ºi constã în trei componente esenþiale: doctrina, morala ºi cultul.
Doctrina reprezintã ansamblul învãþãturilor de credinþã, morala, normele de urmat de cãtre credincios, statuând ceea ce este permis sau interzis, ce poate ºi ce nu poate face adeptul religiei respective în rela-
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þionarea sa cu semenii ºi cu divinitatea. Cultul înglobeazã manifestãrile religioase, gesturile, actele, ritualurile ºi ceremoniile. Este interesantã apariþia în cadrul unor religii a delimitãrilor între legea moralã ºi
legea statului respectiv, considerându-se uneori cã ceea ce este legal
poate fi considerat ca fiind imoral, legal dupã legile statale, dar imoral
din punct de vedere al religiei.
Este recomandabil ca militarii forþei sã nu intervinã în viaþa religioasã a localnicilor, sã evite pe cât posibil prin acþiunile lor atingerea de orice fel adusã religiei locale ºi componentelor sale, acþiunile
ostile în zilele considerate sacre, sãrbãtori naþionale sau religioase,
sã nu perturbe indivizii în timpul rugãciunilor individuale sau colective ºi sã manifeste respect pentru liderii religioºi, lãcaºele de cult, cimitirele sau alte locuri considerate sacre de cãtre localnici.
Desigur, unele situaþii pot fi speculate de elementele ostile forþei
militare care pot iniþia provocãri astfel ca forþa militarã sã acþioneze,
creând impresia cã militarii strãini desconsiderã ceea ce localnicii respectã sau considerã sacru. Manipularea, de cãtre elementele ostile, a
populaþiei locale se face în unele situaþii extrem de uºor, mai ales acolo
unde nivelul de educaþie este unul precar, contracararea putându-se
face prin buna cunoaºtere a factorilor ce pot fi exploataþi de cãtre inamic pentru crearea sentimentelor de respingere ºi ostilitate faþã de prezenþa forþelor aliate.
Se poate spune cã religia ºi cultura îºi fac simþit rolul determinant, direcþional pentru populaþiile locale pe urmãtoarele planuri: individual; social; economic; militar; politic, în planul individual, cultura
ºi religia contribuie la definirea percepþiei individului despre sine, contureazã diversele coduri morale ºi genereazã din partea acestuia atitudinea de resemnare sau speranþã, revoltã sau acceptare a realitãþii. A
se remarca faptul cã indivizii ce compun grupurile sociale ºi societãþile
în ansamblul lor sunt uniþi de religia pe care o împãrtãºesc ºi prin intermediul cãreia se identificã drept apartenenþi ai aceluiaºi grup sau societãþi. Personalitatea ºi comportamentul fiecãrui individ sunt determinate de concepþiile religioase, de faptul cã îºi creeazã propriile sale se-
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turi de convingeri în funcþie de religia pe care o are ºi o împãrtãºeºte
cu semenii sãi, el putând fi practicant sau nepracticant.
Cu privire la planul social, cultura ºi religia exercitã un impact
deosebit deoarece cu ajutorul lor se defineºte practic comunitatea, sunt
dezvoltate codurile de conduitã socialã, determinã procesul de ºcolarizare ºi legitimizare socialã, ierarhizarea ºi capacitatea de mobilizare în
viaþa comunitãþii. Unele religii au extins codurile morale religioase
care au devenit componentã fundamentalã a sistemului de legi civile
sau penale. Un exemplu în acest sens este Sharia - legea islamicã, ce
prevede pedepse severe pentru cei care încalcã morala ºi legea. Pentru
unele comunitãþi autoritatea liderilor religioºi este consideratã ca fiind
mai importantã decât cea a reprezentanþilor desemnaþi ai autoritãþilor
civile.
În plan economic, cultura ºi religia au o importantã contribuþie
asupra modului în care este realizatã distribuþia variatelor resurse,
funcþionarea sistemului fiscal ºi a celui bancar, influenþeazã direcþia
investiþiilor, implicit nivelul de bunãstare, impune profesiile dezirabile, dezvoltând vocaþia pentru acestea, direcþionând conformismul politicilor economice interne ºi externe.
Sfera aplicatã a planului militar este ºi ea influenþatã de culturã
ºi religie, care pot încuraja sau descuraja stagiul militar sau subscrierea
la o carierã militarã, în foarte multe cazuri cultura ºi religia au un aport
substanþial în definirea inamicilor, diferenþiazã combatanþii de necombatanþi, reglementeazã tratamentul aplicat prizonierilor de rãzboi sau
deþinuþilor, influenþeazã aderarea sau nu la alianþe de tip militar, contribuie la elaborarea ºi implementarea strategiilor militare, la elaborarea reformelor din domeniul militar.
În ceea ce priveºte planul politic, cultura ºi religia populaþiei
locale din zona de responsabilitate au o influenþã decisivã asupra modului de promovare a politicilor, politicienilor ºi liderilor, a convingerilor personale ºi modului de acþiune al acestora, raportate atât la politica internã dar ºi la cea externã. Proeminente personalitãþi politice sunt
ºi importanþi lideri religioºi cu autoritate în domeniul legislativ sau
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executiv al þãrii pe care o reprezintã, care determinã prin statut evoluþia deciziilor, reformelor, identitatea naþionalã ºi chiar evoluþia politicii
adoptate de naþiunea respectivã.
Alte situaþii aratã cã influenþa liderilor religioºi poate determina
alegerea sau desemnarea reprezentanþilor politici, a formãrii parlamentului, guvernului, desemnarea primului ministru, a cabinetului sãu ºi
chiar a preºedintelui statului respectiv. Liderii religioºi dispun în cele
mai multe cazuri de o influenþã majorã asupra populaþiilor locale din
zonele de operaþii. Ar putea aceastã influenþã a lor sã ajute în vreun
mod la îndeplinirea misiunii forþelor aliate? Desigur, rãspunsul este
unul pozitiv. Prin câºtigarea încrederii ºi a cooperãrii cu liderii religioºi ºi reprezentanþii autoritãþilor locale se pot întrevedea ca posibile
efecte:
• cultivarea unei imagini pozitive a forþei militare în rândul populaþiei locale;
• contracararea acþiunilor inamicului care prin intermediul manipulãrii ºi dezinformãrii urmãreºte discreditarea imaginii forþei militare în rândul populaþiei locale, încercând sã determine acþiuni ostile
faþã de aceasta;
• sprijin din partea populaþiei locale, acces la unele resurse necesare îndeplinirii misiunii, inclusiv informaþii utile pentru diversele acþiuni ºi activitãþi ale forþelor militare;
• controlul populaþiei, menþinerea unui mediu operaþional stabil.
Atât liderii religioºi cât ºi cei politici sau cei ai unor triburi, etnii, grupuri minoritare vor fi dispuºi la dialog ºi cooperare dacã vor
constata cã le este respectat statutul social, cultura, religia ºi vor privi
acþiunile militare ca fiind un sprijin acordat populaþiilor din care fac
parte. Cu certitudine eforturile vor fi considerabile în acest sens, având
în vedere cã se vor urmãri de cãtre aceºtia anumite interese cum ar fi
obþinerea de ajutoare financiare sau materiale în folosul comunitãþii
sau grupãrii pe care o reprezintã, pot avea loc întâlniri sau negocieri fãrã o finalitate certã, vor putea avea loc acþiuni de asistenþã umanitarã
fãrã a obþine rezultatul scontat sau reacþiile dorite, dacã nu se vor cu-
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noaºte ºi înþelege aspectele legate de culturã ºi religie, de modul de
viaþã ºi gândire al populaþiei locale.
În aceste condiþii, rolul militarilor în cadrul realizãrii legãturii, a
dialogului ºi cooperãrii cu liderii religioºi, politici ºi cu populaþia localã va fi eficientizat prin sprijinul acordat de specialiºtii CIMIC în domeniul afacerilor culturale. Acest sprijin va ajuta comandantul forþei
militare sã ia decizii optime privind adaptarea dinamicã la mediul operaþional ºi cursurile de acþiune adoptate în cadrul procesului de planificare ºi desfãºurare al operaþiilor.
Cunoaºterea ºi respectarea culturii ºi religiei populaþiilor din zona de operaþii are o însemnãtate deosebitã pentru planificatorii ºi executanþii militari. O raportare adecvatã la situaþia din teren impune,
aºadar, o bunã cunoaºtere de cãtre militari a acestor aspecte ºi adoptarea unor atitudini ºi acþiuni care sã nu intre în contradicþie cu acele
concepþii religios - normative. Pentru reuºita misiunii trebuie accentuate punctele comune, dialogul în spirit de respect ºi cooperarea cu
populaþia localã.
BIBLIOGRAFIE:
*** NATO’s Strategic Concept, North Atlantic Council,
Washington DC, 23rd of April 1999.
*** AJP-9, Nato Civil-Military Cooperation (CIMIC) Doctrine.
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Pachetizarea, paletizarea
[i containerizarea
materialelor în vederea
transportului acestora
într-un teatru de opera]ii
CÃPITAN IONEL GAVRILÃ

unurile materiale, în timp de pace, misiuni internaþionale,
B
în situaþii de crizã ºi la rãzboi, sunt transportate, manipulate
ºi depozitate ca încãrcãturi unitare paletizate, încãrcãturi unitare containerizate, încãrcãturi unitare nepaletizate ºi bunuri materiale în vrac.
Pachetizarea, paletizarea, containerizarea ºi manipularea bunurilor materiale reprezintã un sistem tehnologic modern de grupare, ambalare, depozitare ºi manevrare, în vederea aprovizionãrii, transportului ºi distribuirii acestora.
Pachetizarea reprezintã tehnica de grupare, prin legare ºi consolidare, a mai multor bunuri materiale la un loc, într-o singurã încãrcãturã, de dimensiuni sporite în ceea ce priveºte greutatea ºi gabaritul.
Paletizarea reprezintã tehnica de grupare a mai multor bunuri
materiale, pe un suport numit paletã.
Containerizarea reprezintã tehnica de grupare a mai multor bunuri materiale într-un mijloc numit container.
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Prin bunuri materiale în vrac se înþeleg bunurile materiale, singulare sau împachetate, ale cãror dimensiuni sau greutãþi împiedicã
manipularea unitarã a acestora.
Caracteristicile tehnico-constructive ale mijloacelor de paletizare ºi containerizare trebuie sã asigure realizarea de module privind
depozitarea acestora pe verticalã ºi orizontalã ºi/sau compatibilitate
între acestea, indiferent de tipul mijloacelor folosite. De asemenea, sã
asigure posibilitatea ca mijloacele de paletizare ºi containerizare sã fie
manipulate cu mijloace mecanizate ºi/sau manuale, fãrã sã fie necesarã
efectuarea de intervenþii majore asupra organelor de lucru ale acestora, în vederea realizãrii de modificãri ale gabaritului (constructive).
Mijloacele de paletizare ºi containerizare, atât prin dimensiunile
de gabarit cât ºi prin greutate trebuie sã fie compatibile cu caracteristicile mijloacelor de transport folosite (rutiere, feroviare, navale ºi aeriene) ºi sã asigure posibilitatea efectuãrii transporturilor multimodale
ºi/sau combinate.
Obiectivul paletizãrii, containerizãrii ºi manipulãrii mecanizate
a bunurilor materiale îl constituie creºterea operativitãþii ºi eficienþei
în aprovizionarea trupelor cu tehnicã, produse ºi materiale, eliminarea
deteriorãrilor ºi pierderilor pe timpul transportului ºi depozitãrii, precum ºi reducerea spaþiilor de depozitare al acestora.
Activitatea de paletizare, containerizare ºi manipulare mecanizatã a bunurilor materiale are în vedere urmãtoarele:
a) asigurarea caracterului de oportunitate, continuitate ºi elasticitate în aprovizionarea cu bunuri materiale;
b) asigurarea posibilitãþii efectuãrii aprovizionãrii ºi distribuþiei
bunurilor materiale în orice condiþii de teren, timp ºi stare a vremii;
c) asigurarea compatibilitãþii, în timp ºi spaþiu, atât între bunurile materiale ºi mijloacele de paletizare ºi containerizare, cât ºi între
acestea ºi mijloacele de manipulare ºi cele de transport;
d) asigurarea compatibilitãþii cu mijloacele de paletizare, containerizare ºi manipulare mecanizatã existente în armatele altor state,
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precum ºi cu standardele internaþionale ce opereazã în domeniul transporturilor;
e) pachetizarea, paletizarea ºi containerizarea bunurilor materiale se va realiza astfel încât asupra încãrcãturii, pe timpul aprovizionãrii, transportului ºi distribuirii, sã se poatã efectua multiplicãri ºi demultiplicãri succesive, funcþie de eºalon, iar la beneficiar (om/piesã) sã
ajungã, de regulã, bunuri materiale pachetizate (ambalate) la nivelul
normelor de consum (dotare, înzestrare), asupra conþinutului cãrora sã
nu se intervinã;
f) utilizarea facilitãþilor oferite de cãile de comunicaþie disponibile, corelate cu misiunile probabile;
g) realizarea siguranþei ºi mascãrii încãrcãturilor.
Comandamentele de unitãþi, în funcþie de caracteristicile spaþiilor de depozitare, natura bunurilor materiale, mijloacele de manipulare
etc., în baza prevederilor actelor normative în vigoare, stabilesc reguli
ºi mãsuri specifice de paletizare, containerizare ºi manipulare a bunurilor materiale în vederea transportului.
Pachetizarea, paletizarea ºi containerizarea vizeazã bunuri materiale de toate resorturile. Pachetizarea depinde de natura bunurilor materiale, de ambalajul folosit, precum ºi de posibilitatea aplicãrii tehnicilor
de legare ºi consolidare a mai multor unitãþi de încãrcãturã într-una
singurã. În normele tehnice, în afarã de pachet, se folosesc ºi alte unitãþi de încãrcãturã, precum produsul, completul, lotul, setul etc.
Pentru paletizarea ºi containerizarea bunurilor materiale se utilizeazã, cu preponderenþã, mijloacele tipizate, prevãzute în standarde.
Pentru unele categorii de bunuri materiale, cu dimensiuni, forme ºi/sau
caracteristici fizico-chimice deosebite, se folosesc mijloace de paletizare ºi containerizare speciale. Mijloacele de paletizare ºi containerizare speciale (specifice), altele decât cele tipizate, sunt destinate paletizãrii ºi containerizãrii bunurilor materiale, care prin natura lor,
formã ºi/sau dimensiunile de gabarit, nu pot fi grupate în mijloace tipizate.
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Proceduri privind funcþionarea punctului
de încãrcare a containerelor
Deoarece nu se impune identificarea prealabilã a destinatarului,
pentru fiecare container solicitat, încãrcarea se va realiza în ordinea în
care bunurile sunt primite în acest punct.
Pentru a realiza cerinþele livrãrii în condiþiile unui cost minim în
mod uzual, încarcã echipamentul în containere, respectând urmãtoarele prioritãþi în ordine descrescãtoare:
– un container complet încãrcat pentru un singur destinatar;
– un container complet încãrcat pentru livrarea în puncte intermediare cãtre mai mulþi destinatari situaþi în aceeaºi arie geograficã;
– un container complet încãrcat cu echipament pentru mai mulþi
destinatari, prin utilizarea unui punct de transfer (poate fi, de asemenea, SPOD); în acest caz, operaþiuni suplimentare de transfer care se
impun a fi executate în acest punct determinã în mod uzual cheltuieli
suplimentare de transport, tranzit, implicã mai mult timp pentru executarea operaþiunilor ºi, de asemenea, creºte riscul pentru producerea
pierderilor sau stricãciunilor.
Atunci când încarcã containerul PIC respectã integritatea echipamentului furnizat de fiecare unitate ºi utilizeazã indicatori pentru
delimitarea încãrcãturilor expediate de cãtre diferite unitãþi atunci
când este cazul.

Consideraþii generale privind planificarea
containerizãrii
Echipamentul trebuie procesat în vederea pregãtirii containerizãrii. Datoritã limitãrilor impuse de dimensiunile încãrcãturilor se poate întâmpla ca pentru unele categorii de echipament sã se impunã operaþiuni de demontare/dezasamblare pentru reducerea dimensiunilor exterioare înainte de introducerea articolelor în container. Dacã se impune ca echipamentul sã fie repus în stare de funcþionare imediat dupã
ajungerea în zona de responsabilitate, acesta trebuie demontat în aºa
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fel încât personalul existent deja în teatrul de operaþii sã posede competenþele pentru executarea procesului de repunere în funcþiune.
Planificatorii M&T trebuie sã planifice încãrcãtura fiecãrui container astfel încât sã se obþinã performanþele optime ale operaþiunilor
de descãrcare a acesteia. Materialele care sunt necesare în prima urgenþã vor fi încãrcate ultimele, în ordine cronologicã. Dacã încãrcãtura destinatã mai multor unitãþi este încãrcatã într-un container, încãrcãtura repartizatã fiecãrei unitãþi trebuie identificatã utilizând etichete
ºi, unde este posibil, se vor folosi separatori confecþionaþi din hârtie sau
plastic. O fiºã a încãrcãturii întocmitã corect este obligatorie ºi prezintã o importanþã deosebitã pe timpul transportului.

Reguli de formare a pachetelor ºi de încãrcare
a bunurilor materiale în mijloacele de paletizare ºi
containerizare
Pachetizarea, paletizarea, containerizarea ºi manipularea bunurilor materiale au la bazã corelarea dimensionalã a unitãþilor de încãrcãturã cu mijloacele prin care se realizeazã aceastã activitate (echipament, mijloace de manipulare ºi transport, spaþii de depozitare). Dimensiunile unitãþilor de încãrcãturã trebuie sã aibã la bazã un modul
care sã permitã gruparea acestora, astfel încât sã se înscrie ca submultipli ai dimensiunilor mijloacelor de transport ºi spaþiilor de depozitare.
La baza sistemului de paletizare stã 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 reglementãrilor ISO.
Pentru corelarea dimensiunilor de gabarit ale ambalajelor de
desfacere cu dimensiunile interioare ale ambalajelor de transport trebuie respectat modulul a cãrui valoare reprezintã 95% din modulul de
bazã 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
ºi lãþimi ale ambalajelor de transport.
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Dimensiunile exterioare derivate din modulul de bazã pot fi depãºite, cu condiþia ca, la aºezarea ambalajelor pe paletã, depãºirile sã
nu fie mai mari de 5%, adicã sã nu se depãºeascã cotele maxime de
1.260 mm pe lungime ºi 840 mm pe lãþime.
La realizarea unitãþii de încãrcãturã paletizatã trebuie sã se asigure dispunerea ordonatã ºi echilibratã a materialelor. În acest scop se
vor respecta urmãtoarele reguli:
a) produsele ºi mãrfurile ambalate de formã regulatã, paralelipipedicã, se aºeazã pe paletã cu partea care prezintã cea mai mare suprafaþã, fiecare colet din stratul inferior trebuind sã fie în contact cu cel
puþin douã colete din stratul de deasupra (alternarea rândurilor, pe lãþime ºi lungime);
b) încãrcãtura formatã trebuie sã acopere în întregime placa superioarã a paletei, iar în cazul în care dimensiunile produselor nu permit acest lucru, este preferabilã depãºirea muchiilor paletei (în limitele
precizate mai sus), decât neutilizarea integralã a suprafeþei acesteia;
c) pentru colete de forme diferite este recomandabil ca primul
rând sã fie compus din unitãþi cu dimensiuni apropiate, cele mai grele
fiind plasate la baza încãrcãturii, iar cele mai uºoare, în straturile superioare;
d) pentru produsele neambalate sau al cãror ambalaj, din punct
de vedere al dimensiunilor, nu se încadreazã în standarde, se determinã
modul de aºezare pe palete prin diferite procedee, în special cele grafice;
e) aºezarea materialelor (coletelor) pe paletã poate fi simplã sau
þesutã;
f) pentru fixarea unitãþilor de încãrcãturã paletizate se utilizeazã
diferite procedee cum sunt:
- intercalarea unor foi de carton;
- fixarea prin bandã gumatã a stratului superior;
- fixarea prin colþare din carton ºi benzi din materiale textile sau
plastice;
- fixarea prin benzi metalice;
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- lipirea cu adeziv;
- fixarea prin folie metalicã contractibilã.
Bunurile materiale paletizate, în funcþie de necesitate ºi posibilitãþi, se vor încãrca în containere (transcontainere). În acest caz, manipularea se poate efectua integral sau parþial, mecanizat.
La stivuirea ºi amararea mãrfurilor în containere, trebuie respectate urmãtoarele reguli:
a) containerul (transcontainerul), precum ºi orice alt echipament
care poate fi folosit în funcþionarea acestuia, trebuie sã fie menþinut în
condiþii adecvate;
b) înainte de începerea stivuirii mãrfurilor în container (transcontainer), se va face o inspecþie asupra stãrii tehnice ºi a curãþeniei
acestuia;
c) mãrfurile vor fi stivuite în container (transcontainer), dupã un
plan de încãrcare executat la scarã, în secþiune verticalã ºi orizontalã;
d) repartiþia mãrfurilor în interiorul containerului (transcontainerului) se va efectua astfel încât sã se evite deformarea acestuia;
e) butoaiele care conþin mãrfuri lichide se vor stivui pe douã rânduri de bracuri, pentru protecþia împotriva scurgerilor;
f) stivuirea mãrfurilor în saci se va face alternând rândurile (pe
lungime ºi pe lãþime);
g) dacã existã riscul ca marfa sã murdãreascã containerul, se vor
farda pereþii cu material corespunzãtor (hârtie, plastic etc.). Utilizatorul are obligaþia de a înapoia containerul (transcontainerul) curat ºi apt
pentru a putea fi folosit din nou;
h) se va urmãri ca, pe cât posibil, în acelaºi container (transcontainer) sã se încarce materiale cu proprietãþi fizico-chimice asemãnãtoare, astfel încât sã se evite contaminarea;
i) dupã stivuirea mãrfurilor în container (transcontainer), uºile sau
tenda cauciucatã care acoperã containerul (în cazul celor care se încarcã prin partea superioarã) se vor închide cu atenþie ºi se vor sigila;
j) vor fi asigurate în mod corespunzãtor uºile, regletele, închizãtorile, pãrþile demontabile sau pliabile ºi echipamentul mobil.
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Fixarea paletelor, boxpaletelor, lãzilor, baloþilor etc. aºezaþi pe
mai multe rânduri ºi mai multe niveluri se executã pentru fiecare rând
sau la mai multe rânduri, cu ajutorul chingilor, cablurilor, lanþurilor,
ºtãngilor metalice etc., utilizându-se în acest scop bridele sau inelele
special construite ºi amplasate pe podea ºi pe pereþii laterali. Acest
mod de fixare este necesar atât pentru protejarea containerului (transcontainerului), cât ºi pentru asigurarea integritãþii calitative a mãrfurilor.
În cazul în care este necesar sã se încarce mãrfuri diferite în
acelaºi container (transcontainer), se vor avea în vedere urmãtoarele
reguli generale:
a) mãrfurile mai grele se aºeazã în partea de jos, iar cele uºoare
deasupra celor grele;
b) nu se vor încãrca alãturat, pe acelaºi nivel, materiale grele ºi
materiale uºoare;
c) se va evita încãrcarea alãturatã a sacilor, baloþilor etc. cu lãzi
sau piese neambalate sau ambalate în stelaje, iar în cazul în care este
necesar sã se suprapunã saci ori baloþi peste lãzi sau stelaje, între acestea se vor intercala cartoane de protecþie sau diverse placaje;
d) se va evita încãrcarea alãturatã a mãrfurilor alimentare sau a
textilelor, care pot fi contaminate sau murdãrite de altele, precum produsele chimice, materiale pulverulente ambalate neetanº etc.;
e) mãrfurile cu miros puternic nu se vor încãrca împreunã cu
cele care primind mirosul, devin nefolosibile prin aceasta;
f) mãrfurile lichide se vor aºeza la bazã pentru a evita umezirea
celor uscate, în cazul unor scurgeri din conþinut;
g) se va evita încãrcarea în comun a materialelor ce emanã umezealã, cu cele sensibile la umezealã, iar în cazul în care se impune o
astfel de încãrcare se vor folosi fie mijloace de separare a încãrcãturilor
(pânzã de sac, carton ondulat, hârtie, folie de plastic etc.), fie se vor introduce în container (transcontainer) materiale absorbante.
Mãrfurile periculoase vor fi tratate în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului. Containerele care conþin
mãrfuri periculoase vor avea aplicate etichete corespunzãtoare.
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Se va respecta limita de încãrcare înscrisã pe fiecare container
(transcontainer) ºi se va face o repartizare uniformã a sarcinii pe întreaga suprafaþã a podelei acestuia. Centrul de greutate al materialelor
trebuie pãstrat cât mai aproape de centrul geometric al containerului
(transcontainerului) ºi cât mai jos posibil pentru a se evita:
– înclinarea excesivã a containerului;
– suprasolicitarea, atât a containerului, cât ºi a echipamentului
de manipulare;
– sarcini mai mari decât cele prescrise pe osiile vehiculului;
– instabilitatea vehiculului;
– concentrãri de sarcinã nepermise.
În caz contrar, cei care manipuleazã containerul (transcontainerul) trebuie avizaþi. Materialele în bucãþi se vor fixa, pentru prevenirea
deplasãrilor acestora, pe timpul transportului ºi manipulãrilor.
În cazul unei încãrcãturi cu greutate mare ºi suprafaþã de rezemare relativ micã, aceasta trebuie aºezatã pe un cadru din bârne. Când
într-un container (transcontainer) se introduc mai multe astfel de încãrcãturi, cadrele se leagã între ele, iar în eventualele suprafeþe rãmase
libere vor fi aºezate alte bârne în sens transversal ºi longitudinal, în aºa
fel încât sã fie împiedicatã orice deplasare a materialelor faþã de
podeaua containerului (transcontainerului). La partea superioarã, încãrcãtura va fi asiguratã fie prin realizarea unor cadre identice cu cele
de pe podea (atunci când greutatea ºi gabaritul încãrcãturii sunt foarte
mari ºi simpla amarare nu este suficientã), fie prin ancorare cu lanþuri,
cabluri, sârme etc. de locurile special amenajate ºi de pereþii laterali.
La fixarea încãrcãturilor se va avea în vedere ca presiunea pe
pereþii laterali ºi uºi sã fie limitatã ºi sã se evite sarcinile concentrate.
În acest scop, în cazul sarcinilor concentrate, uºile se protejeazã prin
intercalarea unor distanþiere între marfã ºi cadrul de rezistenþã al uºilor. În cazul unor încãrcãturi care se compun din piese cu dimensiuni
de gabarit asemãnãtoare sau unitãþi de încãrcãturã cu secþiunea dreptunghiularã, se va urmãri utilizarea în întregime a spaþiului pe toatã
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lungimea ºi lãþimea, încãrcându-se containerul (transcontainerul) la
înãlþime uniformã.
Încãrcarea containerelor (transcontainerelor) platformã se face
începând de la pereþii frontali spre mijloc, iar eventualele spaþii libere
se umplu cu mijloace adecvate (de obicei stelaje). În cazul în care într-un
container (transcontainer) se va încãrca marfã pe mai multe rânduri,
se începe aranjarea dinspre pereþii laterali, iar eventualele spaþii libere
se vor umple cu stelaje sau elemente elastice (perne pneumatice, anvelope auto vechi, lãzi goale etc.). Când marfa este paletizatã, spaþiile
goale rãmase pot fi umplute cu mãrfuri în saci, în scopul folosirii optime a spaþiului.

136

www.rft.forter.ro

INSTRUC}IE
{I |NV~}~M@NT

Controverse istorice:
Bârlad, localitatea natal`
a domnitorului Cuza
OLTEA RÃªCANU GRAMATICU

rintre numeroasele probleme controversate ale istoriografiei
P
româneºti, de peste un secol, se numãrã ºi cea legatã de originea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Abdicarea silitã din 11 februarie 1866, exilul de ºapte ani prin diferite state occidentale, moartea
neaºteptatã a lui Cuza, survenitã la Heidelberg (Germania), la 15 mai
1873, aducerea prinþului strãin, dupã o perioadã de tergiversãri diplomatice, în persoana lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen pe tronul
României (10 mai 1866) de cãtre foºtii conjuraþi, necesitatea consolidãrii noului regim politic, unele animozitãþi interne, conjunctura internaþionalã deosebit de tensionatã au constituit unii din factorii pentru
care personalitatea marelui dispãrut sã intre într-un con de umbrã1.
Nu putem trece cu vederea nici faptul cã D. A. Sturdza, unul
dintre principalii organizatori ai loviturii de stat din 11 februarie 1866,
a sechestrat în mod abuziv Arhiva Cuza, pe care a restituit-o Academiei Române dupã 46 de ani, adicã în 1912, dar abia în 1928 a putut fi
cercetatã de specialiºti2. Au existat ºi unele proiecte din partea foºtilor
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colaboratori ai domnitorului (Vasile Alecsandri, Alexandru Papadopol
Callimah, Dimitrie Bolintineanu, Baligot de Bayne) de a întocmi o monografie despre viaþa ºi activitatea acestuia. Dar evenimentele au luat
un alt curs pentru unii dintre aceºtia, intrând treptat în sfera de influenþã a noii guvernãri, ºi doar Dimitrie Bolintineanu a publicat în 1868
un studiu monografic intitulat Viaþa lui Cuza Vodã3.
S-au scurs trei decenii (exceptând unele texte aparþinând lui Ion
Creangã, M. Schwarzfeld ºi Dimitrie Bolintineanu), pânã când, la sfârºitul secolului al XIX-lea, I.G. Valentineanu tipãrea lucrarea memorialisticã „Alegerea, detronarea ºi înmormântarea lui Cuza Vodã - 1859,
1866, 1873”. Pornind de la unele legãturi ale familiei Cuza cu þinutul
Covurlui ºi oraºul Galaþi (proprietãþi, funcþii deþinute, colaboratori),
I.G.Valentineanu lanseazã primul ipoteza naºterii viitorului domnitor
în aceastã localitate deosebit de importantã a Moldovei Meridionale4.
Aºa se declanºa mãrul discordiei între trei oraºe care ºi-au disputat
întâietatea privind originea domnitorului Cuza la Galaþi, Bârlad, Huºi.
O parte dintre lucrãrile apãrute la începutul secolului al XX-lea
în þarã (cunoscuta colecþie „Acte ºi documente relative la istoria renaºterii României“, editate de G. Petrescu, D.A. Strurdza ºi D.C. Sturdza,
1900-1909, în 10 volume) ºi strãinãtate (Frederic Damé, „Histoire de
la Roumanie contemporaine“, 1900, cu traducerea în limba românã în
1901) nu cuprind date legate de naºterea ºi copilãria domnitorului5.
În acest context, apariþia unei lucrãri de referinþã „Domnia lui
Cuza Vodã, 1859-1866”, în douã volume, cu ocazia comemorãrii a trei
decenii de la moartea domnitorului Unirii Principatelor (1903), elaboratã de cunoscutul istoric A. D. Xenopol6, a reprezentat un moment de
cotiturã în istoriografia româneascã, datoritã modului de abordare a
perioadei analizate pe baza numeroaselor surse documentare provenind din Colecþia Doamnei Elena Cuza (1.027 documente originale).
Eruditul istoric fixeazã Bârladul drept locul naºterii lui Alexandru
Ioan Cuza. Astfel intra în cursa dezbaterilor cel de-al doilea oraº, cu
ºansele cele mai mari de credibilitate.
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Semicentenarul Unirii (1909) a oferit posibilitatea istoricilor de
a se apleca mai atent asupra vieþii ºi operei lui Alexandru Ioan Cuza,
a Doamnei Elena Cuza ºi a colaboratorilor. Nicolae Iorga a publicat importante lucrãri, dar nu a avut în vedere decât problemele majore ale
Unirii Principatelor ºi ale domniei lui Cuza7. În 1912, istoricul Gheorghe
Ghibãnescu, bun cunoscãtor al zonei, a tipãrit în cunoscuta Colecþie
„Surete ºi Izvoade“, volumul VII, intitulat „Cuzeºtii“, cu referiri interesante despre genealogia acestui important neam moldovenesc, încã
din secolul al XVI-lea.
În perioada interbelicã s-au elaborat noi studii legate de domnia
lui Alexandru Ioan Cuza, semnate de Radu Bossy, Victor Slãvescu, Ioan
Hudiþã, Gheorghe Brãtianu, Nicolae Iorga, Andrei Oþetea, Alexandru
Lepedatu, Emil Vârtosu, Ion Lupaº, P. P. Panaintescu, Constantin C.
Giurescu8 º.a.
În anul 1940 apãrea ediþia a III-a a interesantei monografii dedicatã Doamnei Elena Cuza, semnatã de Lucia Borº9. Pe baza, mai ales,
a tradiþiei locale, autoarea introduce în circuitul localitãþilor legate de
naºterea domnitorului Cuza oraºul Huºi, idee agreatã ºi de Nicolae
Iorga.
În perioada postbelicã s-au tipãrit numeroase volume de documente privind istoria României, inclusiv referitoare la Epoca Unirii ºi
a domniei lui Alexandru Ioan Cuza: „Discursuri parlamentare din epoca Unirii, 29 septembrie – 14 decembrie 1861“ (Bucureºti, 1959), „Documente privind Unirea Principatelor“ (Bucureºti, 1961-1984), „Alexandru
Ioan Cuza. Acte ºi scrisori“ (Iaºi, 1973), „Românii la 1859“ (Bucureºti,
1984), „Documente privind domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 18591861“ (Bucureºti, 2000), „Principele Alexandru Ioan Cuza. Scrisori
din exil 1866-1873“ (Iaºi, 2007) º.a.
De asemenea, au fost elaborate importante studii care au aprofundat aceastã perioadã fundamentalã pentru fãurirea României moderne, semnate de istorici români ºi strãini (Andrei Oþetea, P.P. Panaintescu,
Gheorghe Platon, Nechita Adãniloaie, Cornelia Bodea, Nicolae Corivan,
Dan Berindei, Leonid Boicu, Dumitru Vitcu, Constantin C. Giurescu,
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Dumitru Ivãnescu, Nicolae Ceachir, Gerald J. Bobango, Barbara Jelavich,
Paul Michelson º.a.). Cu ocazia Centenarului morþii domnitorului Cuza
s-a elaborat la Iaºi un amplu volum omagial „Alexandru Ioan Cuza. In
memoriam“, inserând noi interpretãri privind rolul personalitãþii domnitorului Alexandru Ioan Cuza în realizarea Unirii Principatelor ºi a
marilor reforme menite sã modernizeze structura învechitã feudalã ºi
sã o alinieze Europei moderne, capitaliste, cu contribuþia unor prestigioºi istorici români.
În atenþia specialiºtilor s-au impus studiile publicate de Constantin
C. Giurescu, „Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã“, Bucureºti, 1966; Dan
Berindei, „Epoca Unirii“, Bucureºti, 1979; Gheorghe Platon, „1859.
L’union des Principautés Roumaines“, Bucureºti, 1979; Leonid Boicu,
„Diplomaþia europeanã ºi triumful cauzei Unirii, 1856-1859“, Iaºi,
1978; Gheorghe Cliveti, „România ºi puterile garante, 1856-1878“,
Iaºi, 1998; Dumitru Ivãnescu, „Alexandru Ioan Cuza în conºtiinþa posteritãþii“, Iaºi, 2001 º.a.
Revenind la problema originii bârlãdene a domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, dupã A. D. Xenopol, istoricul american T. W. Riker reia
aceastã ipotezã în lucrarea „Cum s-a înfãptuit România. Studiul unei
probleme internaþionale, 1856-1866“, tipãritã la Bucureºti în 194010.
Câteva decenii mai târziu, istoricul Constantin C. Giurescu, pe baza
cercetãrilor îndelungate ºi minuþioase a documentelor din Arhiva Cuza
(59 de volume) ºi a investigaþiilor din Arhiva Primãriei din Heidelberg,
în studiul monografic „Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã“, ediþia a II-a, din
1970, introduce în circuitul de specialitate douã documente de o valoare indubitabilã: Diploma de Bacalaureat ºi Actul de Deces11.
Diploma de Bacalaureat, emisã de Universitatea din Paris, precizeazã locul naºterii lui Alexandru Ioan Cuza la Bârlad, dar data
menþionatã este de 12 septembrie 181812. Majoritatea istoricilor (I.G.
Valentineanu, Alexandru Xenopol, Mihai Savel, Constantin C. Giurescu,
Dan Berindei, Dumitru Ivãnescu) s-au pronunþat pentru 20 martie
1820, aºa cum apare în Almanahul de la Gotha, în Actul de deces de
la Heidelberg, pe monumentul funerar de la Ruginoasa. Data „se aflã
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nu numai pe monumentul funerar al lui Cuza aºezat de Doamna Elena
pe fostul mormânt de la Ruginoasa, din afara bisericii (ºi, desigur, soþia
ºtia bine data naºterii soþului ei) ºi în Calendarul de Gotha, cãruia-i fusese trimisã, la cerere, de însuºi cabinetul lui Cuza prin intermediul Ministerului de Afaceri Strãine Român” – comenta Constantin C. Giurescu13.
Acelaºi ilustru istoric subliniazã, în continuare: „Data din diploma de
bacalaureat - 12 septembrie 1818 – cred cã este o eroare intenþionatã;
Cuza s-a declarat (sau a fost declarat) mai mare decât era în realitate,
pentru a corespunde, probabil, unei dispoziþii regulamentare cu privire
la minimum de vârstã cerut candidaþilor la bacalaureat. Cât despre
locul naºterii, el este Bârladul; nu era nicio raþiune sã se declare un alt
oraº decât cel real în amintita diplomã de bacalaureat”14.
Dumitru Ivãnescu mai introduce o sursã documentarã pentru a
susþine data de 20 martie 1820, cu prilejul editãrii în 1973 a volumului „Alexandru Ioan Cuza. Acte ºi scrisori“. „Este vorba de o cerere
adresatã Secretariatului de Stat al Moldovei de cãtre Alexandru Ioan
Cuza, la 16 mai 1854, prin care solicita eliberarea paºapoartelor necesare deplasãrii la Karlsband. Scrisã în întregime de viitorul domnitor,
ea cuprinde semnalmentele sale ºi ale soþiei ºi, lucru foarte important,
vârsta celor doi”15.
Decesul lui Alexandru Ioan Cuza a fost înregistrat la 15 mai
1873 la Starea Civilã a Primãriei din Heidelberg de cãtre medicul sãu
curant, chirurgul Gustav Dobelmann. În documentul menþionat se preciza cã domnitorul este nãscut la Bucureºti. Dându-ºi seama de greºeala fãcutã de Dobelmann privind locul naºterii lui Cuza, Doamna Elena
Cuza a reuºit sã intervinã pe lângã autoritãþile germane din cadrul Primãriei din Heidelberg ºi sã obþinã rectificarea necesarã: „Cu aprobarea
Judecãtoriei Ducale din Heidelberg din douãzeci ºi trei mai una mie
opt sute ºaptezeci ºi trei, anexa 32, se înºtiinþeazã necesitatea înscrierii
în loc de Bucureºti se va citi Bârlad ºi cã în loc de Contesa Rosetti,
numai Rosetti”16.
Studii elaborate de cercetãtorii „Institutului de Istorie ºi Arheologie «A. D. Xenopol»” din Iaºi au adus noi date privind familia viito-
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rului domnitor, a cãrei prezenþã este semnalatã la moºia Bãrboºi de
Fãlciu, dar ºi la Galaþi ºi Bârlad. Tatãl, Ioan Cuza, nãscut la Bãrboºi
(Fãlciu) în 178417, era un om cultivat, competent, cu multã autoritate,
fapt ce explicã numeroasele funcþii pe care le-a îndeplinit de-a lungul
anilor: sameº în þinutul Fãlciu ºi Tutova, ispravnic în þinuturile Fãlciu,
Tutova18, Vaslui, pârcãlab de Covurlui (1831-1836), acordarea rangului de postelnic (1828), deputat în Obºteasca Adunare din partea þinutului Fãlciu (1832-1837, 1838-1843), preºedinte la Judecãtoria Covurlui
(1837-1838).
Când a fost numit pârcãlab de Covurlui, în 1831, Ioan Cuza stãpânea moºia Bãrboºi (Fãlciu), pe care o moºtenise de la tatãl sãu, ºi o
va lãsa apoi fiului sãu Alexandru, alãturi de o casã în Galaþi, „cinci
magazale ºi alte binale (case) la Iaºi”19. Despre prezenþa caselor familiei Cuza în cartierul Podeni, „în mahalaua mijlocului din târgul Bârladului”, în perioada în care Ion Cuza, tatãl viitorului domnitor, îndeplinea funcþiile de ispravnic de Tutova, Fãlciu ºi Vaslui, face referiri
interesante Dumitru Ivãnescu ºi Virginia Isac într-un studiu, publicat
în „Revista Arhivelor”, nr.4/1971, pe baza analizei catagrafiei din 1828,
fiind „ ºtiut cã într-un asemenea recensãmânt nu putea fi trecut cineva
care nu avea domiciliul stabil în localitatea respectivã”20.
Trebuie avut în vedere ºi tradiþia locului, transmisã din generaþie
în generaþie, despre casele pãrinþilor domnitorului pe care le-au avut la
Bârlad pânã în jurul anilor 1830, când pãrãseºte aceastã zonã, þinând
cont de noua funcþie pe care o va deþine în continuare, de pârcãlab de
Covurlui, cu sediul la Galaþi.
Vasile Palade, directorul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad,
a reluat argumentele istoricului Constantin C. Giurescu ºi ale cercetãtorilor ieºeni în articolul „Alexandru Ioan Cuza - fiu al Bârladului“,
publicat în presa localã în 1972: „Graþie acestor documente ºi, în
primul rând, profesorului Constantin C. Giurescu, astãzi se cunoaºte cu
precizie cã domnitorul Alexandru Ioan Cuza este fiu al Bârladului”21.
„Monografia Municipiului Bârlad (1974)“ deschide capitolul „Personalitãþi politice ºi cultural-ºtiinþifice“ cu Alexandru Ioan Cuza, despre
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care se precizeazã: „Nãscut la 20 martie 1820 la Bârlad, Cuza ºi-a petrecut o bunã parte din copilãrie pe moºia tatãlui sãu la BãrboºiHuºi”22.
Într-un alt studiu, editat în volumul „Bârladul odinioarã ºi astãzi
(1980)“, Vasile Palade, pornind de la faptul cã unii „se aflã la nivelul
incertitudinilor de altãdatã cu privire la locul de naºtere al domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, „ºi aceasta din simplul motiv cã nu le-au cãzut în mâini niciuna dintre sursele de informaþie care pun capãt îndoielilor”23, insereazã cele douã documente de bazã pentru demonstrarea
originii bârlãdene a lui Cuza: Diploma de bacalaureat în limba francezã ºi Actul de deces în limba germanã, cu traducerile aferente ºi un
document local: Telegrama Doamnei Elena Cuza la mesajul de condoleanþe transmis de o delegaþie bârlãdeanã, la funerariile domnitorului Unirii. În partea finalã a telegramei, publicatã în ziarul „Semãnãtorul”, nr.24 din 17 iunie 1873, Doamna Elena Cuza îºi exprima gratitudinea „pentru suvenirele oraºului Bârlad, patria neuitatã a mult iubitului meu soþ”24. Telegrama a fost reprodusã, în acelaºi volum, ºi în
articolul „Începuturile presei bârlãdene - ziarul «Semãnãtorul»”, semnat de Oltea Rãºcanu Gramaticu25.
Începând cu 20 martie 1981, din iniþiativa Societãþii de ªtiinþe
Istorice, filiala Bârlad, ºi a Muzeului „Vasile Pârvan”, cu sprijinul autoritãþilor municipale, au fost iniþiate „Zilele Alexandru Ioan Cuza”,
între 18-20 martie, în semn de omagiu adus domnitorului nãscut pe
plaiuri bârlãdene. La dezbaterile ºtiinþifice, pe parcursul celor 27 de
ediþii, au participat ilustre personalitãþi ale istoriografiei româneºti:
Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, Gheorghe Platon, Alexandru Zub,
Gheorghe Buzatu, Dumitru Ivãnescu, Leonid Boicu, Nichita Adãniloaie,
Vasile Cristian, Mihai Timofte, Gheorghe Cliveti, Mihai Cojocariu,
Ioan Scurtu º.a., care au analizat diferite faþete ale personalitãþii domnitorului Alexandru Ioan Cuza în context intern ºi internaþional26.
Originea bârlãdeanã a lui Alexandru Ioan Cuza, legãturile sale
cu unioniºtii din aceastã parte a Moldovei Meridionale, atât în perioada luptei pentru realizarea acestui deziderat, cât ºi în timpul domniei,
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sunt amplu tratate în cele douã ediþii ale „Istoriei Bârladului“ (ediþia I
1998, ediþia a II-a 2002)27, „o reuºitã de prestigiu a istoricilor ºi muzeografilor bârlãdeni”, dupã cum aprecia istoricul Gheorghe Buzatu28.
Într-un studiu mai recent, generalul de brigadã (r) dr. Constantin
Ucrain face referiri la activitatea militarã ºi contribuþia adusã în acest
domeniu de colonelul bârlãdean Alexandru Ioan Cuza, ctitorul României moderne: „Istoria þãrii noastre a hãrãzit bârlãdenilor de a avea
mândria cã din rândurile lor, ale vrednicilor lor înaintaºi, s-a ridicat
una dintre cele mai proeminente personalitãþi politico-militare ale secolului trecut, în persoana revoluþionarului paºoptist ºi luptãtorului
unionist, colonelul de roºiori (cavalerie) Alexandru Ioan Cuza”29.
Tradiþia legatã de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, manifestatã ºi prin ridicarea primului monument al acestuia în
satul Griviþa, în apropierea Bârladului, în anul 1904, la sugestia cunoscutului om de culturã ºi ctitor, profesorul Stroe S. Belloescu, a fost reluatã în ultimele decenii30.
Din iniþiativa Primãriei municipiului Bârlad s-a ridicat un obelisc, în martie 1990, în faþa casei, pe locul unde se presupune cã ar fi
existat acum circa douã secole, iar strãzii din cartierul Podeni i s-a dat
numele „Al.I. Cuza”, Grupul ªcolar Industrial a primit numele domnitorului Cuza (1997) ºi un bust a fost instalat la intrarea în liceu (2000;
în faþa Cercului Militar Bârlad31, pe un frumos soclu, s-a montat un alt
bust al lui Cuza (2003), unde pe 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor
– ºi pe 20 martie, în cadrul „Zilelor Alexandru Ioan Cuza” se organizeazã ample manifestaþii ºi depuneri de coroane.
Ridicarea unei statui a domnitorului României moderne era o
doleanþã mai veche a bârlãdenilor, care acum s-a finalizat, în mod excepþional, prin amplasarea în centrul civic a unei impunãtoare statui,
de circa trei metri înãlþime, opera sculptorului Paul Vasilescu, o replicã prestigioasã a celei de la poalele dealului Patriarhiei Române din
Bucureºti32. Intervievat cu ocazia unei vizite la Bârlad – în vederea stabilirii amplasamentului statuii în zona centralã a oraºului – de cãtre
mass media localã, maestrul Paul Vasilescu a menþionat legãtura între
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opera de artã executatã ºi reverberaþia istoricã: „Lucrãrile mele doar
atrag atenþia, pentru a confirma cã existã o legãturã strânsã între acea
personalitate prezentatã ºi locul respectiv (...), sper ca aceastã lucrare
a lui Cuza pentru Bârlad sã-ºi gãseascã locul ºi sã se bucure de aprecierea ºi simpatia locuitorilor ºi a altor persoane din þarã ºi de peste hotare, care vor cãlca pe aceste meleaguri”33.
Fãrã sã þinã cont de documentele publicate în ultimele decenii,
din arhivele interne ºi externe, de studiile monografice semnate de
cunoscuþi istorici, prevalând tradiþia familiei Cuza în zona Bãrboºi –
Huºi, originea huºeanã a domnitorului a fost reluatã în douã lucrãri:
„Istoria Huºilor“34 (1995) ºi „Cuza ºi Huºii“ de Gheorghe Melinte
(1998)35. Dupã ce în „Istoria Huºilor“, la capitolul „Dicþionarul personalitãþilor huºene“, în dreptul numelui lui Alexandru Ioan Cuza se spune cã „locul de naºtere al lui Cuza (ºi chiar data naºterii) este controversat” ºi se menþioneazã opiniile legate de cele trei oraºe pretendente,
se ia apoi drept categoric punctul de vedere al istoricului Ion Lupaºcu,
care „într-un studiu publicat în «Convorbiri literare», 1939, dovedeºte
cã Huºul este locul de naºtere, în casa de pe strada I. G. Duca nr. 58”.
În sprijinul acestei idei se argumenteazã cu faptul cã Nicolae Iorga,
„aflat în fruntea Comisiei pentru Monumente Istorice, a luat mãsuri ca,
prin decret regal (1940), casa respectivã sã fie declaratã monument
istoric”36.
Gheorghe Melinte a elaborat în 1973, cu ocazia Centenarului
morþii lui Alexandru Ioan Cuza, o lucrare intitulatã „Amintiri. 100 de
ani de la moartea lui Alexandru Ioan Cuza, fiu al neamului românesc“.
Titlul a fost modificat de îngrijitorul acestei ediþii, Constantin D.
Donose, imprimându-se o nouã orientare, dupã 24 de ani de la moartea
autorului37. Lucrarea începe cu o serie de date privind arborele genealogic al familiei Cuza, preluate din volumul „Cuzeºtii“ (1912) al lui
Gheorghe Ghibãnescu. Apoi se comenteazã unele mãrturii fãcute de
Ioan Lupaºcu, directorul „Convorbirilor literare”, de Nicolae Iorga,
preºedintele Comisiei Monumentelor Istorice, tradiþia localã („Pãdurea
Cuzoaiei, Groapa Cuzei“ º.a.), se anexeazã fotocopii ale deciziilor
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Comisiei Monumentelor Istorice, ale Prefecturii Fãlciu ºi Primãriei
Huºi, ale planurilor casei din strada I. Gh. Duca nr. 58 (astãzi str. Al.I. Cuza),
ale Decretului Regal din 15 martie 1940, semnat de Carol al II-lea ºi
de Ion Nistor, ministrul Cultelor ºi Artelor, testamentul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza38. Imobilul din strada I. Gh. Duca nr.58 „nu numai
cã nu a devenit un centru muzeistic naþional, dar a ºi fost dãrâmat, cu
toatã iresponsabilitatea, în anii socialismului”39.
Vasile Iancu, într-un articol publicat în „România liberã” din 28
noiembrie 1998, se aratã entuziasmat de „datele” furnizate de lucrarea
tipãritã, Cuza ºi Huºii40, în timp ce Theodor Pracsiu, mai circumspect,
lasã sã pluteascã nota de ironie: „Gheorghe Melinte aglomereazã probe
diverse într-o devãlmãºie pitoreascã care naºte o scriiturã fatalmente
necizelatã, dar captivantã (sã nu uitãm cã avem de-a face cu un manuscris postum, asupra cãruia autorul dispãrut intempestiv ºi tragic, n-a
mai avut posibilitatea sã intervinã), pentru a demonstra cã Alexandru
Ioan Cuza este fiu al Huºilor”41.
Pe o poziþie consecventã se situeazã Costin Clit, care pe baza
unor documente din Arhiva Episcopiei Huºilor încearcã sã demonstreze omniprezenþa familiei Cuza la moºia Bãrboºi ºi legãturile strânse cu
oraºul Huºi, reºedinþa de atunci a judeþului Fãlciu: „Legãturile cu oraºul Huºi sunt demonstrate ºi de casa deþinutã de familia Cuza în Huºi,
pe strada I. G. Duca nr.58, testamentul domnitorului în care îºi aratã
dorinþa de-a se construi un azil «Cuza» la Huºi, corespondenþa marelui istoric Nicolae Iorga cu autoritãþile huºene ºi atenþia acordatã de
urmaºi. În 1886 este atestatã documentar strada Cuza Vodã. În 1918,
Gimnaziul «Atanasie Panu» este transformat în Liceul «Cuza Vodã»,
iar în 1919, ca un omagiu adus fostei Doamne, ia fiinþã Liceul de fete
«Elena Doamna»”42.
Pentru a contracara interpretarea datelor furnizate de catagrafia
din 1828, favorabile domiciliului la Bârlad a familiei postelnicului
Ioan Cuza, Costin Clit invocã acea vidomostie din 27 decembrie 1829,
întocmitã de tatãl viitorului domnitor, în judeþul Fãlciu, la cererea
autoritãþilor militare ruse (Pavel Kisselev ºi Feodor Mircovici), unde se
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consemna pentru persoana sa: „Ioan Cuza, postelnic, familie veche,
neam de 200 ani, nãscut în satul Bãrboºi de 46 ani, locuieºte în satul
Bãrboºi”43. Costin Clit atrage atenþia cã „în aceastã vidomostie sunt
prezentaþi boieri nãscuþi în Bârlad, cu domiciliul ºi moºiile în alte
aºezãri”44.
Replica a dat-o cu fermitate Valentin Negre, cu ocazia dezvelirii
bustului domnitorului Cuza în faþa Cercului Militar Bârlad, în noiembrie 2003: „Chiar dacã din catagrafiile (recensãmintele) vremii rezultã
cã tatãl viitorului domnitor era din Huºi, chiar dacã tatãl lui avea casa
în Huºi, precum ºi casã ºi moºie în Bãrboºi (de Fãlciu), Alexandru
Ioan s-a nãscut la Bârlad, în casa fratelui tatãlui sãu, din cartierul
Podeni (numitã azi Casa Cuza). În anul naºterii viitorului domnitor,
tatãl sãu a locuit în aceastã casã din Bârlad, pentru cã fusese numit
ispravnic al þinutului Tutova”45.
Costin Clit se agaþã, însã, în continuare, de orice element mai
mult sau mai puþin important, pentru a menþine în atenþia mass–media
impresia cã acele controverse, începute cu mai multe decenii în urmã,
privind locul naºterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza continuã ºi cã
problema nu este încheiatã.
La aceastã ambiguitate se adaugã ºi faptul cã unele publicaþii
europene de prestigiu, fãrã a mai verifica stadiul cercetãrii istoriografice pe o anumitã problemã, reiau automat informaþii mai vechi,
care nu mai corespund adevãrului istoric, fãcând astfel un mare deserviciu imaginii þãrii. Astfel, „Enciclopedia Britanica“ (1993)46 înscrie
oraºul Huºi ca locul naºterii lui Alexandru Ioan Cuza, iar „Le Petit
Larousse“ (1993), oraºul Galaþi47. Unele confuzii se perpetueazã în
mass media, în manualele ºcolare, dicþionare, studii º.a.
Istoricii bârlãdeni au reluat, cu diferite ocazii, în cadrul reuniunilor ºtiinþifice, oferite mai ales de ediþiile „Zilelor Alexandru Ioan
Cuza” 18-20 martie, în presã, la emisiunile de radio ºi televiziune, argumentele deosebit de clare ºi viabile ale paternitãþii domnitorului
Unirii Principatelor.
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Începutul Mileniului III a fost marcat de publicarea studiului
monografic „Alexandru Ioan Cuza în conºtiinþa posteritãþii“ de cãtre
istoricul ieºean Dumitru Ivãnescu, rezultat al unor investigaþii de duratã în fondul documentar arhivistic din þarã ºi strãinãtate. Înscriindu-se
pe linia deschisã de iluºtrii înaintaºi (A.D.Xenopol, Constantin C.
Giurescu, Dan Berindei), Dumitru Ivãnescu susþine cu argumente mai
vechi ºi mai noi originea bârlãdeanã a domnitorului Alexandru Ioan
Cuza: „În privinþa locului ºi a anului naºterii sale au existat, de-a lungul timpului, mai multe opinii, dar s-a impus cea precizatã de noi mai
sus. Cu toate acestea, chiar în zilele noastre, persoane mai puþin familiarizate cu rigorile cercetãrii ºtiinþifice ºi invocând argumente fanteziste, cred cã au dreptul sã exprime un punct de vedere”48.
Nu se poate nega rolul pe care cele trei oraºe l-au avut în viaþa
ºi activitatea domnitorului, dar în momente diferite: naºterea la Bârlad,
copilãria la moºia Bãrboºi, de lângã Huºi, tinereþea ºi ascensiunea profesionalã la Galaþi. Privit din acest punct de vedere, mãrul discordiei
poate dispare, ceea ce este ºi cazul dupã atâtea efemere „lupte” ale paternitãþii!
Pe drept cuvânt, aprecia istoricul Gheorghe Platon, unul dintre
participanþii la cele mai multe ediþii ale „Zilelor Alexandru Ioan Cuza”:
„Ne facem o datorie faþã de acest fiu al Bârladului, care, devenit unul
dintre marii noºtri eroi naþionali, se bucurã ºi astãzi de stimã, respect
ºi admiraþie, reprezentând unul din miturile care dau expresie valorilor pozitive, creatoare, ale istoriei româneºti”49.
Note:
1. Constantin C. Giurescu, Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1970, p. 5-6; Dumitru Ivãnescu, Alexandru Ioan Cuza în conºtiinþa posteritãþii, Editura Junimea, Iaºi,
2001, p.210.
2. Ibidem.
3. Constantin C. Giurescu, Op.cit., p. 8.
4. I.G.Valentineanu, Alegerea, detronarea ºi înmormântarea lui Cuza
Vodã.1859,1866,1873, Bucureºti, 1898, p.25.
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5. Frederic Damé, Istoria României contemporane, Bucureºti, 1901 (cuprinde referiri numai la perioada 1828-1866).
6. A.D.Xenopol, Domnia lui Cuza Vodã 1859-1866, Iaºi, 1903; idem, Istoria Românilor din Dacia Traianã, ediþia a III-a, vol. XIII, Bucureºti, p.10.
7. N.Iorga, Unirea Principatelor (1859) povestitã românilor cu prilejul
împlinirii a cincizeci de ani de la întemeierea statului român, Vãlenii de
Munte, 1909, p.120; publicaþia Unirea Principatelor, tipãrite în amintirea
semicentenarului din 1909, Bucureºti, 1910, p.104.
8. Radu Bossy, Agenþia diplomaticã a României la Paris ºi legãturile politice franco-române sub Cuza Vodã, Bucureºti, 1931; idem, Agenþia diplomaticã a României la Belgrad ºi legãturile politice româno - sârbe sub Cuza
Vodã, Bucureºti, 1934; Victor Slãvescu, Domnitorul Cuza ºi Victor Place,
Bucureºti, 1942; Ioan Hudiþã, Franþa ºi Cuza Vodã. Lovitura de stat proiectatã în 1863. Dupã documente inedite, Bucureºti, 1941; Gh. Brãtianu, Politica externã a lui Cuza Vodã ºi dezvoltarea ideii de unitate naþionalã, în „Revista istoricã românã”, II (1932), p. 113-163; N. Iorga, Un memoriu politic
cãtre Cuza Vodã, în „Analele Academiei Române”, Memorii, Secþia Istorie,
s.3, t. XIX (1937), p.227-236; idem, Istoria Românilor, vol. IX, Unificatorii,
Bucureºti, 1938; Andrei Oþetea, Marile Puteri ºi Unirea Principatelor Române, în „Omagiul lui Ion Lupaº“, Bucureºti, 1943; Al.Lapedatu, Viaþa politicã
internã, în „Alexandru Ioan Cuza 1859-1866”, Bucureºti, 1930, p.1-32; Emil
Vârtosu, Romanatul. Moneda lui Cuza Vodã, 1859-1864. Documente inedite,
Bucureºti, 1941; Ion Lupaº, Istoria Unirii Românilor, Bucureºti, 1937; P.P.
Panaintescu, Cuza Vodã ºi unitatea naþionalã a Românilor, în „Arhiva pentru ºtiinþã ºi reformã socialã”,VIII(1929), p.559-569; C.C.Giurescu, Istoria
Românilor, Bucureºti, 1942 etc.
9. Lucia Borº, Doamna Elena Cuza, ediþia a III-a, Bucureºti, 1940, p.28.
10. T.W.Riker, Cum s-a înfãptuit România. Studiul unei probleme internaþionale, 1856-1866, Bucureºti, 1940, p. 250-251.
11. Biblioteca Academiei Române, Arhiva Cuza, mapa XLVI, doc.67 ºi
69; Constantin C. Giurescu, Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1970, p.63-64.
12. N. Corivan, Precizãri cu privire la funcþiile publice ocupate de Alexandru
Ioan Cuza pânã la alegerea lui ca domn, în „Omagiul lui P. Constantinescu
–Iaºi”, Bucureºti, 1965, p.481.
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13. A.D. Xenopol, Op.cit., p.10; I.G.Valentineanu, Op.cit., p.25; M.Savel,
Domnia marelui domnitor român Alexandru Ioan Cuza, Bacãu, 1909, p.3;
Constantin C. Giurescu, Op. cit., p.64; Dumitru Ivãnescu, Op. cit., p.20-22.
14. Constantin C.Giurescu, Op. cit., p.64.
15. D. Ivãnescu, Virginia Isac, Alexandru Ioan Cuza. Acte ºi scrisori,
Editura Junimea, Iaºi, 1973, p. 286-288; D.Ivãnescu, Alexandru Ioan Cuza în
conºtiinþa posteritãþii, p.21.
16. „La aceeaºi concluzie ajungem - preciza Constantin C. Giurescu referindu-se la oraºul Bârlad ca locul naºterii lui Al. I. Cuza – de altfel ºi pe temeiul actului de deces al lui Cuza; o adnotare marginalã oficialã a acestui act
aratã cã locul de naºtere a celui decedat nu este Bucureºti, aºa cum greºit se
trecuse potrivit declaraþiei medicului curant G. E. Dobelmann care anunþase
decesul, ci Bârlad” (ibidem); Dumitru Ivãnescu, Op.cit., p. 21-22.
17. D. Ivãnescu, Virginia Isac, Date noi privind viaþa ºi activitatea lui
Alexandru Ioan Cuza pânã la alegerea sa ca domnitor al Principatelor
Unite, în „Revista arhivelor”, nr.4/1971, p. 525; ibidem, Alexandru Ioan
Cuza. Acte ºi scrisori, Editura Junimea, Iaºi, 1973, p.20-21.
18. Ibidem, Date noi... ,p.526.
19. Paul Pãltãnea, Casele lui Cuza Vodã de la Galaþi, 1968, p.1. Vezi ºi
Constantin C. Giurescu, Op. cit., p.62; D.Ivãnescu, Op. cit., p.18.
20. D.Ivãnescu, Virginia Isac, Date noi ..., p.525.
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Luptele din zona Bran
[i Dragoslavele
în Primul R`zboi Mondial
COLONEL (R.) NICOLAE DÃRÃBANÞ

entru a treia sau a patra oarã, am vizitat (4 septembrie 2008),
P
împreunã cu unii membri ai Asociaþiei Aviatorilor Braºoveni, Mausoleul Eroilor de la Mateiaº, judeþul Argeº, cel care pãstreazã amintirile luptelor duse în zona Bran ºi Dragoslavele (Valea Mare Pravãþ) ºi osemintele celor cãzuþi aici. Ca pasionat de istorie militarã,
eu, un fost militar de profesie, am citit mai multe cãrþi care descriu desfãºurarea luptelor de aici, în Primul Rãzboi Mondial.
Ca vicepreºedinte al Asociaþiei „Cultul Eroilor”, filiala judeþului
Braºov, nu pot trece uºor peste faptele eroilor care ºi-au vãrsat sângele
în aceste înverºunate lupte în toamna anului 1916. Nu intenþionez sã
descriu amãnunþit desfãºurarea luptelor pentru cã acest lucru s-a mai
fãcut, dar vreau sã scot în evidenþã mãrturisirile unui participant din
tabãra „duºmanã“ de atunci, cu privire la eroismul soldaþilor români.
Este vorba despre un fost ostaº în armata germanã, care a participat la
luptele din defileul Bran-Dragoslavele-Câmpulung, din 1916. Fost
subofiþer artilerist, Fritz Ortlepp din oraºul Halle, a fost puternic im-
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presionat în timpul acþiunilor în luptã ºi ºi-a notat diferite fapte ºi episoade, þinând chiar un jurnal personal pe zile ºi etape. Era un om cu o
pregãtire superioarã iar în anul 1929 a venit în România sã viziteze
locurile pe unde luptase. S-a împrietenit cu preotul din Dragoslavele,
care cunoaºte perfect limba germanã, ºi care i-a tradus relatãrile ºi a
scos chiar o carte în 1933, la Câmpulung Muscel. Cartea a fost reeditatã în anul 2003 ºi a apãrut la Editura Phoenix din Braºov, aºa cum a
fost tradusã de preotul Ioan Rãuþescu. Aceastã carte, redactatã de cãtre
o nepoatã a autorului, mi-a produs, la citirea ºi recitirea ei, o înaltã stare sufleteascã, prin redarea unor momente de apoteozã din istoria patriei.
Am sã trec peste multe episoade ºi scene din luptele purtate aici
ºi am sã mã mãrginesc sã redau doar impresiile ºi aprecierile acestui
subofiþer german, aºa cum le-a simþit, vãzut ºi scris chiar el, cu referire
la acþiunile ºi sacrificiile armatei române. Descrierile lui Fritz Orlepp
reamintesc evenimentele memorabile din toamna anului 1916, când trupele germane ºi-au dat silinþa sã-ºi deschidã drumul cel mai scurt, prin
munþii de la Câmpulung, spre capitala þãrii. Dacã ostaºii noºtri n-ar fi
luptat cu eroism, invazia din Muntenia s-ar fi produs în primele zile
din luna octombrie 1916, iar armata þãrii n-ar fi putut sã se retragã ºi
sã se refacã în Moldova.

Despre luptele de la trecãtoarea Bran
ºi Dragoslavele
Dupã luptele de la Braºov, Armata a 9-a Germanã, de sub comanda generalului Von Falkenhayen, avea urmãtoarea alcãtuire: Corpul
39 de Rezervã, comandat de generalul Von Staabs, cu Brigada a 8-a
Alpinã la 30 km NV de Piatra Craiului, la Clãbucet (1.456 m), cu Divizia 76 de Rezervã, comandatã de generalul Elstemann Von Elster, la
intrarea în trecãtoarea Bran, între castelul Bran ºi Moeciu, duceau lupte contra Diviziei 4 Române. Divizia 51 Ungarã de honvezi a generalului Tarmoky lupta cu alte pãrþi din Divizia 21 la Timiºul de Jos, iar Divizia 187 Prusiana a generalului Shunken, la sud de Sãcele. Corpul 1

mai, 2009

157

Instrucþie ºi învãþãmânt

German de Rezervã, comandat de generalul Von Morgen, se afla în jurul Braºovului cu grosul Diviziei 89, în Divizia 71 Homvezi, între
Prejmer ºi Teliu. În faþa lor erau trupele Armatei a 2-a Românã, condusã de generalul Averescu. Pentru apãrarea trecãtorii Bran a fost adusã
Divizia 22 Românã, comandatã de generalul Razu. Divizia 21 Românã, condusã de generalul Lambru, apãra trecãtoarea Predeal spre sud
de Timiºul de Sus. În dimineaþa de 8 octombrie, trupele Diviziei 76
Germanã au atacat înãlþimea cu cota 794, depãºind poziþia româneascã
de la Sohodol cu Regimentele 252 ºi 302 Infanterie Maghiarã, ºi au
atacat cota 1.375 Mãgura.
Prin numeroase contraatacuri, românii au încercat sã opreascã
pãtrunderea diviziei inamice spre Bran pe ambele pãrþi ale Tohanului
Nou. Piesele de artilerie ºi chesoanele detaºamentului Von Rodewald
au fost atacate prin surprindere de cãtre români, dar germanii au evitat
cu ºtiinþã pericolul. Dintre caii înhãmaþi la tunuri au fost uciºi 16. Regimentul 254 a pornit la atac în pãdure, dar forþele româneºti erau
superioare ºi cãpitanul Von Rodewald a bãtut în retragere. La 9 octombrie, Regimentul 30 Infanterie Românã a fost îndrumat spre munþi.
Generalul Averescu a ordonat, în cursul zilei, ca pãrþi din Divizia 10
Românã sã fie îndrumate cãtre cele douã vãi pe râul ºi pasul Timiº,
apoi spre Piatra Arsã, Regimentul 10 Vânãtori ºi douã batalioane din
Regimentul 33 Jandarmi cãtre muntele Velicanul. La sud de cele douã
vãi se aflau forþe superioare româneºti. Grupul Diviziei 76 Germanã a
pornit, la 9 octombrie, spre Pasul Bran. În ziua precedentã, Braºovul
cãzuse în faþa Diviziei 187 Germane ºi Diviziei 51 Maghiare. Comandamentul românesc adusese de peste graniþã, în marº forþat, Divizia 22
Infanterie, cu misiunea de a apãra trecãtoarea Bran. Statul major român, profitând de terenul stâncos, a realizat un sistem de fortificaþii între Juvala ºi Posada, iar ºoseaua a fost minatã. În ziua de 10 octombrie,
Divizia 76 a reuºit sã câºtige puþin teren, dupã ce bateriile sale aºezate
la Moeciu bombardaserã violent linia de luptã. Românii s-au retras
dincolo de înãlþimea cu cota 1.048. Lupta era dificilã, cãci terenul era
prãpãstios.
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Trecerea graniþei ºi ocuparea Rucãrului
La 11 octombrie Brigada 8 Alpinã îºi continua înaintarea pe trei
coloane în direcþia sud. Generalul Razu a retras la Rucãr Regimentul
10 Infanterie ca sã apere muntele Drãganul ºi cota 810. Pentru 12 octombrie, generalul Von Morgen a ordonat ca Brigada 8 Alpinã sã înainteze în spatele poziþiilor româneºti de la podul Dumbrãviþei, dar înaintarea a întârziat ºi, atacând unitãþile de pe muntele Drãgan, a fost
opritã de rezistenþa româneascã. Pe ºosea, în faþa Diviziei 76, poziþiile
româneºti erau puternic apãrate. Dupã lupte crâncene, forþele Brigãzii
8 Alpine Germane, pe 14 octombrie 1916 au impus forþele româneºti,
iar în ziua ce a urmat, Divizia 22 Româneascã a avut mai multã liniºte.
Artileria Diviziei 22 domina Rucãrul ºi ºoseaua Dragoslavele-Rucãr.
Brigada 8 Alpinã era istovitã de luptele duse prin terenurile prãpãstioase. Din Valea Dâmboviþei se ridica un strat gros de ceaþã, de sub
munte se ridica fum negru din Rucãrul aprins de artileria româneascã,
care bombarda poziþia inamicului. Din vãi se ridicau limbi de foc; pãdurile se aprinseserã în urma bombardamentului. Regimentul 252
Infanterie German a ajuns la amiazã la podul Dâmboviþei fãrã luptã, într-o
vale adâncitã; Cazanele de la Posada sunt într-o aºezare pitoreascã. La
15 octombrie, la sud de Rucãr, românii au opus înaintãrii Diviziei 76 o
rezistenþã neaºteptat de energicã. În Valea Dâmboviþei românii ºi-au
întãrit poziþia ºi au contraatacat energic de mai multe ori. Bateriile româneºti au început sã bombardeze cu violenþã Rucãrul. Bombardamentul a produs pierderi numeroase celor din Divizionul 3 al Regimentului 204 Artilerie Germanã. Localitatea Dragoslavele nu a putut
fi nici în aceastã zi cuceritã, rãmânând în mâinile românilor ºi în seara
de 15 octombrie. În acea searã generalul Razu a dat ordin sã se întrerupã lupta ºi sã se retragã în poziþiile care erau pregãtite la Nãmãieºti.

Stabilirea frontului la Dragoslavele
La 16 octombrie, la marginea satului Dragoslavele au fost rânduite formaþii cu ordin sã înainteze. Se voia reluarea înaintãrii spre
Câmpulung. Avangarda era formatã din Batalionul 2 al Regimentului 254.
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Generalul Razu ocupase Mateiaºul iar bateriile sale au fost puse în poziþie la vest ºi nord de Piatra ºi sud-vest de Mateiaº. De la acestea s-a
pornit o ploaie de proiectile care a produs pierderi coloanelor inamice
germane compacte din urma Regimentului 254 ºi a trenului de luptã al
Diviziei 76, producând mare panicã. Proiectilele româneºti cãdeau fãrã
întrerupere în coloanele de marº germane. Caii sãreau ºi se încurcau în
hamuri, cãruþele încercau sã se întoarcã înapoi ºi nu reuºeau. S-a produs haos. Divizia 22 româneascã a luat poziþie pe înãlþimile de la NE
de Câmpulung pe linia Clãbucet - Simioara - Vârful Mãgurii - Vârful
Urlei. Focul artileriei române s-a dezlãnþuit, întârzierea produsã cu trei
ore a avut ca rezultat oprirea pãtrunderii Diviziei 76 pe Mateiaº. A fost
apoi nevoie de o luptã de ºase sãptãmâni în jurul Mateiaºului, condusã
de ambele pãrþi cu îndârjire, care nu s-a mai întâlnit pe frontul românesc în toamna anului 1916.
Batalionul al 2-lea din Regimentul 254, comandat de cãpitanul
Von Rodewald, fu silit sã se desfãºoare pe panta de SE a vârfului Mãgurii, ca apoi sã încerce a înainta spre înãlþimile Mateiaºului. Compania 7 din Regimentul 254, care susþinea o luptã grea, a primit ordin
de a urca spre vârful Mãgurii dar a fost întâmpinatã pe aceastã înãlþime de focul intens al infanteriei româneºti. În timpul luptei, compania germanã condusã de sublocotenentul Kraus s-a confruntat cu o situaþie criticã. Din cauza terenului nu se putea apropia. Duºmanul (românii) se întindeau ºi se întãreau mai departe în flancul drept spre NE,
românii atacând din direcþia nord compania 7 din Regimentul 254.
Atunci a cãzut, printre alþii, sublocotenentul de rezervã Kalmayer din
compania 7. Batalioanele româneºti se infiltraserã pe vãile ºi pe crestele în direcþia Câmpulung - Nãmãieºti ºi au înaintat spre nord. Stabilirea unei legãturi puternice între formaþiunile Diviziei 76 ºi Brigãzii
8 Alpine nu a fost posibilã din cauza unui spaþiu rãmas neocupat de
trupe. În aceste poziþii dintre cota 895 în Mãgura ºi panta de rãsãrit a
Mateiaºului lupta a durat pânã la venirea întunericului, fãrã sã se poatã
câºtiga teren.
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Batalionul 1 din Regimentul 254 (maior Von Goessel) care înainta pe Valea Dâmboviþei fiind bombardat cu ºrapnele, a fost nevoit sã
se abatã de pe ºosea ºi sã intre în Vãile Hotarului. Deoarece o parte a
artileriei Diviziei 76 sosise abia dupã-amiazã la Dragoslavele, înaintarea infanteriei nu mai putea fi susþinutã, deci înaintarea era exclusã. În seara de 16 octombrie generalul Elsterman Von Elster, comandantul Diviziei 76, nu avea altã soluþie decât sã pãstreze linia. Bateriile Divizionului 2 din Regimentul 58 Artilerie îºi schimbã poziþiile.
Cele trei baterii de obuziere au luat poziþii de tragere între Casa Hotarului ºi cele douã fabrici de cherestea ºi au început bombardarea liniei
duºmane dintre Mateiaº ºi Lunca Gârlei. Focul artileriei româneºti însã a crescut continuu. Companiile 10 ºi 11 din Regimentul 254 ºi partea cea mai mare a artileriei a fost retrasã în partea de sud a satului
Dragoslavele, trecând în rezervã. Acolo a rãmas peste noapte statulmajor al Regimentului 254, regiment care a pierdut în lupte în acea zi
doi ofiþeri ºi 18 soldaþi, iar un ofiþer ºi 88 de oameni au fost rãniþi. Deci,
înaintarea Diviziei 76 a fost stãvilitã la sud de Dragoslavele, înaintea
masivului Mateiaº. Acest masiv, Mateiaºul, a rãmas în amintirea tuturor luptãtorilor infanteriei; Valea Dâmboviþei din Dragoslavele primind numele de „Valea durerii ºi a groazei“. Observatorii români de
pe Mateiaº puteau vedea orice miºcare din vale, iar artileria româneascã îºi putea îndrepta proiectilele asupra oricãrui trecãtor.
Eu însumi pot afirma ºi susþine aceasta, fiindcã în calitatea mea
de telefonist ºi observator, la bateria 5 din Regimentul 58 Artilerie am
fost de multe ori primejduit, pe drumul cãtre bateriile Regimentului 11
Artilerie, de la Piatra sau ale Regimentului 3 Artilerie Grea de la Voineºti-Nãmãieºti. Odatã am gãsit scãparea într-o varniþã, la o carierã de
piatrã. O ghiulea a cãzut în deschizãtura de sus a varniþei. Am rãmas
nevãtãmat ca prin minune, de pietrele care cãdeau de sus. Altã datã,
dupã instalarea artileriei româneºti la sud de Dragoslavele, era sã mi se
hãrãzeascã o moarte eroicã. Un obuz a explodat chiar lângã mine. Am
fost cu totul acoperit de pãmântul împrãºtiat. Am rãmas nevãtãmat,
dar mi-am pierdut auzul pentru douã luni de zile. Evenimentele din ziua

mai, 2009

161

Instrucþie ºi învãþãmânt

de 16 octombrie au arãtat cã forþa combativã a Brigãzii 8 Alpine era
scãzutã în urma luptelor duse prin munþi. Aºa cã înlocuirea acestei
trupe devenise o necesitate serioasã, dar înlocuirea ei a fost amânatã
pânã la sosirea Diviziei 12 Bavareze, care se afla în marº peste Bran.
La 17 octombrie s-a dat ordin Corpului l de Rezervã sã cucereascã Vârful Mateiaºul. Generalul Von Morgen credea cã bariera Mateiaºului ar putea fi cuceritã printr-un atac frontal ºi a ordonat ca dupã pregãtirea de artilerie, Divizia 76 Infanterie cu toate trupele sã execute
atacul principal pe ambele pãrþi ale ºoselei ºi pe panta de est a Mateiaºului, în timp ce Brigada 8 Alpinã sã înainteze de la cota 895 spre SV
în Valea Argeºel. Dar acest plan a fost conceput greºit, deoarece era
imposibil de atacat direct dinspre Mãgura spre Mateiaº din cauza stâncilor ascuþite ce se înãlþau aproape vertical. De aceea, numai prin învãluire se putea ajunge pe stâncile Mateiaºului. Românii intuiserã din
timp felul în care vor decurge luptele la Rucãr. Au lucrat cu febrilitate
la construirea de poziþii de pe ºoseaua Mateiaºului ºi Câmpulungului
ºi au prelungit frontul de apãrare departe spre rãsãrit, de la Valea Dâmboviþei pânã la Bãdeanca ºi þinutul muntos de la nord-vest de Câmpulung. Se asigura astfel legãtura cu Armata 1 Românã a generalului
Dragalina, iar Divizia 12 Infanterie a fost pusã la dispoziþia generalului Averescu ca rezervã. Sosirea Regimentului 70 Infanterie a fost de
mare folos, cãci era compus din cunoscãtori al locurilor ºi deprinºi cu
muntele. Trupele româneºti care se aflau în acel moment acolo (Diviziile 22 ºi 12 Infanterie) alcãtuiau grupul Nãmãieºti al generalului
Gãiseanu. La ora ºase campaniile româneºti au înaintat spre Mateiaº,
spre Vârful Mãgura, iar cota 895 a fost atacatã puternic. Pentru apãrare, duºmanul a folosit ºi grenadele de mânã. Românii au atacat de patru
ori. Atacul de la ora 10 dimineaþa contra Brigãzii 8 Alpinã a avut succes. Românii au ajuns cu Regimentele 50 ºi 58 Infanterie în spatele
muntelui Clãbucet ºi au încercuit acolo Batalionul 15 Vânãtori al Brigãzii 8 Alpinã austriacã, pricinuindu-i pierderi grele – mare parte din
militarii batalionului au fost fãcuþi prizonieri. S-a observat cã românii
îºi întindeau aripa dreaptã tot mai departe. Din cauza respingerii bri-
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gãzii alpine nu a mai fost posibilã executarea atacului general proiectat de Divizia 76 Infanterie pentru 17 octombrie. Germanii au constatat
la sfârºitul zilei cã aveau peste 200 de morþi. Rezultatele obþinute de
cãtre români în faþa Brigãzii 8 Alpine a determinat pe generalul Averescu ca dupã înaintarea grupului Nãmãieºti cu 29 de batalioane ºi 29 de
baterii de artilerie sã întreprindã un atac energetic pentru a scoate din
Muntenia Corpul 1 Rezervã Germanã ºi a-l arunca înapoi în Þara
Bârsei.
(continuare în nr. 3 /august 2009)
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Nou`zeci [i unu de ani
de la unirea Basarabiei
cu România
COLONEL (RTR.) CONSTANTIN CHIPER

ºezat la confluenþa intereselor unor mari imperii, cãlcat
A
timp de un mileniu de nãvãlitorii barbari dinspre est ºi
nord, apoi 500 de ani de imperiile vecine, poporul român s-a organizat
la sfârºitul secolului al XIV-lea în trei principate. Astfel a reuºit sã reziste tuturor acestor vicisitudini ºi în epoca modernã sã alcãtuiascã un
stat unic ºi independent. Treptat-treptat, cel mai mare pericol pentru
integritatea ºi independenþa poporului român a venit de la Rãsãrit.
Rusia þarilor, cu o consecvenþã fãrã egal, utilizând rãzboiul, teroarea,
crima ºi înºelãciunea, a înaintat spre Vest.
Moldova ºi Þara Româneascã s-au aflat în mare primejdie dupã
1654, când Rusia s-a unit cu Ucraina. La începutul secolului al XIX-lea
primejdia ruseascã a devenit ºi mai ameninþãtoare. Mai întâi Moldova,
apoi ºi Þara Româneascã au intrat în planurile de cucerire ale imperiului þarilor, care respectau testamentul unuia dintre cei mai mari vizionari oameni de stat ai secolului al XVIII-lea, þarul Petru I, denumit de
ruºi „Petru cel Mare”. El a vizat pentru sine ºi pentru generaþiile urmã-
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toare cucerirea Europei, extinderea spre sud ºi spre vest a imensei sale
moºteniri, cucerirea Constantinopolului ºi a strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele ºi a Þãrilor Române, care erau o piedicã în calea planurilor sale.
Basarabia este o regiune istoricã situatã între Prut ºi Nistru, parte a statului feudal românesc Moldova, constituit în anul 1359 sub
domnia voievodului maramureºean Bogdan I (1359-1365), care a respins repetatele încercãri ale regelui Ungariei de a-ºi reinstaura supremaþia asupra Moldovei, pe care a stãpânit-o în anii 1352-1359, prin
marca de la Baia (primul descãlecat sub Dragoº Vodã ºi urmaºii sãi
Sas ºi Bâlc).
Denumirea de Basarabia vine de la Basarab I, domn al Þãrii Româneºti (1310-1352) ºi a urmaºilor sãi, care au alungat hoardele tãtarilor de la gurile Dunãrii, consolidând graniþa de est. Denumirea iniþialã
–Basarabia - a sudului Moldovei s-a extins ulterior asupra întregului
teritoriu dintre Prut ºi Nistru.
Imperiul þarist care atinsese linia Nistrului în anul 1792 (Pacea
de la Iaºi) a emis pretenþii asupra teritoriului Moldovei. Prin Tratatul
de pace semnat la Bucureºti (1812), dupã încheierea Rãzboiului rusoturc (1806-1812), Poarta Otomanã, în scopul rezolvãrii propriilor ei interese, a cedat uºor Basarabia Rusiei, la data de 16/28 mai 1812.
Evenimentele din Principatele Române: Revoluþia din 18481849, Unirea Principatelor Române în anul 1859, au avut un puternic
ecou în rândul populaþiei româneºti din Basarabia, fapt ce a determinat autoritãþile politice sã impunã întreruperea oricãror legãturi cu
România.
Rãzboiul Crimeei desfãºurat în anii 1853-1856 între Rusia pe de
o parte ºi Anglia, Franþa, Prusia, Regatul Sardiniei ºi Turcia pe de altã
parte, s-a încheiat prin înfrângerea Rusiei þariste. Congresul de la Paris
din 13/25 februarie-18/30 martie 1856 a hotãrât cedarea sudului Basarabiei (judeþele Cahul, Ismail, Bolgrad) Moldovei, iar prin Tratatul de
la Berlin din 01.06.-01.07.1878, Congresul marilor puteri, dedicat
adoptãrii mãsurilor de încheiere a Rãzboiului ruso-româno-turc din anii
1877-1878, cele trei judeþe au fost reîncorporate Rusiei þariste.
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României i-a fost recunoscut statutul de independenþã ºi douã judeþe
din Dobrogea au revenit României (Tulcea ºi Constanþa).
Dupã ocuparea Basarabiei, Imperiul þarist a depus mari eforturi
pentru transformarea ei într-o provincie specific ruseascã, promovând
în acest sens o politicã anti-româneascã de rusificare forþatã, de deznaþionalizare a populaþiei autohtone. În acest sens, au încurajat emigrãrile românilor peste Nistru, în Caucaz, pe Volga ºi în îndepãrtata regiune scãldatã de apele fluviului Amur, colonizând în schimb în Basarabia mulþi ruºi, ruteni, bulgari ºi germani. Nu admiteau nicio ºcoalã
româneascã. Statutul de gubernie a semnificat aplicarea legilor ruse,
introducerea instituþiilor corespunzãtoare, obligativitatea folosirii limbii ruse ºi a alfabetului chirilic în administraþie, bisericã ºi ºcoalã. În
anul 1867, în ºcolile din Basarabia a fost interzisã limba românã ºi a
fost impusã limba rusã. În pofida procesului de deznaþionalizare, colonizare, deportare ºi teroare la care au fost supuºi locuitorii români din
teritoriul dintre Prut ºi Nistru, ei ºi-au pãstrat limba ºi obiceiurile, înscriindu-se în ºuvoiul miºcãrii de eliberare naþionalã a popoarelor situate la periferia Imperiului þarist.
De la începutul secolului al XIX-lea miºcarea naþionalã a populaþiei româneºti s-a intensificat sub conducerea unui grup de intelectuali precum Ion Inculeþ, Emanoil Gavriliþã, Alexandru Nour, Pantelimon Halipa, Constantin Stere, Ion Pelivan, Vasile Stroiescu, Ciugarin
Buzdugan ºi alþii. La Chiºinãu s-a format ºi a activat „Societatea Moldoveneascã pentru rãspândirea culturii naþionale” ºi a fost publicat ziarul „Basarabia.” Dupã revoluþia din 1905-1907 în Basarabia s-au afirmat trei grupãri: gruparea radicalã a studenþilor, a intelectualilor ºi a
boierilor moldoveni conduºi de P. Dicescu, care au format mai târziu
Partidul Moldovenesc Democrat din Basarabia.
În ciuda opresiunii, populaþia româneascã a continuat sã militeze pentru emancipare naþionalã, folosirea limbii române în ºcoalã, bisericã ºi administraþie. În obþinerea autonomiei teritoriale ºi politice a
Basarabiei ºi apoi unirea cu România, ostaºii moldoveni au avut un rol
important. Marele miting ostãºesc desfãºurat la Odessa la 18 martie
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1917, la care au participat circa 100.000 de ostaºi moldoveni, s-a pronunþat pentru autonomia þãrii. Congresul ostaºilor moldoveni desfãºurat la Chiºinãu în perioada 20-27 octombrie 1917 a proclamat autonomia teritorialã ºi politicã a Basarabiei cu aproape trei luni înainte ca
Sfatul Þãrii sã proclame „Republica Moldoveneascã slobodã, de sine
stãtãtoare ºi neatârnatã”.
Exprimând voinþa întregului popor român din Basarabia, la 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii a votat actul Unirii cu Basarabia (86 de
voturi pentru, 3 voturi contra ºi 36 abþineri). Declaraþia de unire a Sfatului Þãrii al Republicii Democratice Moldoveneºti suna astfel: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã Republica Democraticã Moldoveneascã (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunãre,
Marea Neagrã ºi vechile graniþe cu Austria, ruptã de Rusia acum o sutã
ºi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric ºi dreptului de neam, pe baza principiului cã noroadele singure sã-ºi
hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte cu mama sa, România”. La 3 martie 1920, Consiliul Suprem al Conferinþei
de Pace de la Paris a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu
România, iar la 20 octombrie 1920 a fost semnat Tratatul de la Paris
dintre România pe de o parte, Marea Britanie, Franþa, Italia ºi Japonia
de cealaltã parte. Înaltele Pãrþi Contractante recunoºteau „suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei cuprins între frontiera actualã a României, Marea Neagrã, cursul Nistrului de la gura sa pânã la
punctul unde este tãiat de vechiul hotar dintre Bucovina ºi Basarabia
ºi acest vechi hotar”. Tratatul a fost ratificat de Marea Britanie la 14 aprilie 1922, de România la 19 mai 1922, de Franþa la 24 aprilie 1924 ºi
de Italia la 22 mai 1927. Japonia nu a ratificat tratatul.
În perioada 1918-1919, relaþiile româno-ruse s-au deteriorat,
statul rus nerecunoscând unirea ºi graniþele României. Folosindu-se de
Internaþionala Comunistã (Comintern), URSS a pregãtit o rãscoalã în
1924 în sudul Basarabiei, la Tatar-Bunar, care trebuia sã deschidã drumul intrãrii Armatei Roºii pentru a anexa Basarabia. Tot în anul 1924
(27 martie-2 aprilie) s-a desfãºurat la Viena Conferinþa româno-sovie-
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ticã privind unirea Basarabiei cu România, care a eºuat fiindcã delegaþia sovieticã a refuzat recunoaºterea unirii Basarabiei cu România ºi
integritatea teritorialã.
România ºi URSS au aderat ºi semnat la Paris, la 27 august
1928, Pactul Briand-Kellog, renunþând formal la rãzboi ºi angajânduse sã rezolve orice litigiu pe cale paºnicã. La 9 februarie 1929 România,
Polonia, Letonia ºi URSS au semnat la Moscova Protocolul în care se
prevedea cã Tratatul de la Paris va fi valabil între pãrþile contractante,
independent de intrarea lui în vigoare. Deºi între România, URSS ºi alte state s-a încheiat o Convenþie la Londra, în zilele de 3-4 iulie 1933,
relaþiile româno-sovietice în perioada interbelicã au fost marcate de cererea insistentã a guvernului sovietic de a i se recunoaºte dreptul de
stãpânire a Basarabiei.
În cadrul diplomaþiei europene din anii 1934-1935, un loc important l-a ocupat crearea unui sistem de securitate colectivã, principalul promotor fiind Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor externe al
României. La 15 iulie 1935, Nicolae Titulescu a fost împuternicit de
guvernul României sã negocieze un tratat de asistenþã mutualã cu Uniunea Sovieticã. La 21 iulie 1936, Nicolae Titulescu ºi Maxim Litvinov
(reprezentantul URSS) au încheiat un protocol de asistenþã mutualã.
Schimbarea din guvern a lui Nicolae Titulescu la 29 august 1936 a determinat guvernul URSS sã considere aceasta o schimbare a politicii
externe.
Tendinþele revizioniste ale URSS ºi Germaniei au condus la
semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, la data de 23 august 1939 ºi a
Protocolului adiþional secret, al cãrui punct 3 a afectat integritatea teritorialã a României. O consecinþã directã a acestei înþelegeri a fost rãstignirea poporului român, cãruia i-au fost rãpite de cãtre URSS - Basarabia, Bucovina ºi Þinutul Herþei, prin Notele ultimative din 26 ºi 28 iunie 1940. Acestei crude agresiuni i-au urmat Dictatul de la Viena din
30 august 1940 ºi Acordul de frontierã cu Bulgaria de la Craiova (septembrie 1940). Acþiunile tragice din vara anului 1940 au costat poporul
român pierderea suprafeþei de 99.738 km pãtraþi ºi 6.821.000 locuitori,
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pierderi datorate ºi non combat-ului armatei ºi deciziilor factorului politic, în frunte cu regele Carol al II-lea (opþiunea: „pãstrãm statul ºi
cedãm teritorii”).
Dupã aceste tragice evenimente, autoritãþile sovietice ºi horthyste s-au dedat la acte de terorism inimaginabile împotriva populaþiei româneºti majoritare. Distrugere ºi moarte au fost „binefacerile”
aduse de Stalin ºi Horthy în teritoriile rãpite României. Ocupanþii n-au
putut anula credinþa românilor în reunirea cu þara, în triumful dreptãþii
istoriei. Evenimentele din vara anului 1940 au dus la schimbarea politicii externe a României ºi la apropierea ei de Germania. Alãturându-se
Germaniei, România a participat la rãzboiul contra URSS, conform
Planului Barbarosa din decembrie 1940. Armata românã a participat
alãturi de armata germanã la luptele pentru eliberarea Basarabiei (22 iunie-26 iulie 1941) ºi la celelalte operaþiuni militare din est. Populaþia
româneascã i-a primit cu mult entuziasm pe ostaºii eliberatori ºi a aprobat reinstaurarea administraþiei româneºti.
România s-a alãturat la 23 august 1944 puterilor aliate, producând o schimbare radicalã a situaþiei strategice în Europa de sud-est.
În ziua de 24 august 1944 trupele sovietice au ocupat Chiºinãul, iar
câteva zile mai târziu au pus stãpânire din nou pe teritoriile româneºti
oferite de Hitler prin Pactul Molotov-Ribbentrop. Conferinþa de pace
de la Paris din anii 1946-1947 a hotãrât ca frontiera româno-sovieticã
sã fie cea instituitã o datã cu Ultimatumul din 28 iunie 1940.
Delegaþia oficialã românã, condusã de Gheorghe Tãtãrãscu, nu
a ridicat problema Basarabiei ºi Bucovinei de Nord, motivând cã aceste teritorii au fost reglate prin Convenþia de Armistiþiu din 12 septembrie 1944, atacând doar cererile de despãgubire formulate de puterile
occidentale. Delegaþia românã a semnat la Moscova un protocol care
completa Tratatul de pace semnat la Paris în 1947, prin care preciza cã
Insula ªerpilor intrã în componenþa URSS. Mai mult, printr-un procesverbal încheiat la 23 mai 1948, se afirma cã Insula ªerpilor a fost înapoiatã URSS, pentru cã în trecut ar fi aparþinut Rusiei.
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Românii din Basarabia au prins vremuri foarte grele dupã reocuparea de cãtre URSS în anul 1944: obligativitatea limbii ruse, înlocuirea alfabetului latin cu cel slav, deportãri, falsificarea istoriei, interzicerea relaþiilor cu România, efectuarea stagiului militar de cãtre tineri
ºi repartizarea lor în producþie cât mai departe de casã pentru a uita
obiceiurile ºi tradiþiile româneºti ºi a se încadra în marea familie a popoarelor sovietice. ªi totuºi, românii dintre Prut ºi Nistru au supravieþuit prin conservarea cu dãruire, mai ales în mediul rural al datinilor,
credinþei ºi obiceiurilor strãmoºeºti. Cãderea imperiului sovietic în
1991 i-a determinat pe românii basarabeni sã proclame independenþa
deplinã a Republicii Moldova la 27 august 1991, recunoscutã de
România. În prezent, românii din Basarabia se confruntã cu probleme
grele de ordin economic, cultural ºi politic, din care sperã sã evadeze
cu ajutorul patriei-mamã ºi a organismelor europene.
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LOCOTENENT FLORIN ªTIBLI

iderii buni sunt creaþi, nu se nasc. Dacã ai dorinþã ºi voinþã,
L
poþi deveni un lider eficient. Liderii buni sunt creaþi printr-un
proces fãrã sfârºit de autodidactism, educaþie, antrenament ºi experienþã. Liderul este o persoanã caracterizatã ca având capacitãþi ºi realizãri deosebite ºi care, prin prezenþa ºi activitatea sa, conduce, reprezintã un grup, îi exprimã interesele, obþinând în schimb recunoaºtere ºi
prestigiu.
Pentru a inspira lucrãtorii în nivelurile cele mai înalte ale muncii
în echipã, sunt anumite lucruri care trebuie sã le cunoºti ºi sã le practici. Acestea nu vin natural, sunt obþinute printr-un proces continuu de
muncã ºi studiu.
Persoanele creative se distanþeazã de restul dintre noi. Contribuþiile lor afecteazã grupuri mari ºi împing organizaþiile spre ceva mai
bun. Unii dintre ei îºi executã cea mai mare parte a activitãþii în afarã
sau departe de organizaþie. Ei lucreazã în tot felul de locuri: cafenele,
aeroporturi, acasã ºi beneficiazã de o relaþie neobiºnuitã cu organizaþia
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cãreia i se alãturã. Adesea ei au relaþii de la distanþã dar într-un fel anume, instinctiv se încorporeazã în organizaþie acolo unde este nevoie de
ei.
Oamenii au discutat despre arta conducerii încã de pe vremea
lui Platon. Dar din organizaþiile din toatã lumea – conglomerate tip
dinozaur sau afaceri noi – apare aceeaºi problemã: nu avem suficientã
conducere. Trebuie sã ne punem întrebarea de ce suntem atât de obsedaþi de conducere? Rãspunsul este acela cã existã o crizã a credinþei în
lumea nouã care are rãdãcinile în evoluþia raþionalistã din secolul al
XVIII-lea. În timpul Iluminismului, filosofi ca Voltaire au susþinut cã
numai prin aplicarea raþionamentului oamenii îºi pot controla destinul.
Acest lucru a marcat o dezvoltare incredibil de optimistã în istoria
mondialã. În secolul al XIX-lea, douã credinþe au apãrut din aceastã
noþiune a raþionalismului: o credinþã în progres ºi o credinþã în perfectibilitatea omului. Nici nu se sfârºise secolul al XIX-lea, o datã cu scrierile lui Sigmund Freud ºi, mai târziu, ale lui Max Weber, cã au apãrut
deja primele fisuri în armurã. Aceºti doi gânditori au distrus credinþa
omului vestic în raþionalism ºi progres. Cãutarea actualã a conducerii
este o consecinþã directã a lucrãrii lor.
Fondatorul psihanalizei, Freud, a teoretizat faptul cã sub suprafaþa minþii raþionale existã inconºtientul. El presupunea cã inconºtientul era responsabil pentru o proporþie semnificativã din comportamentul uman. Weber, criticul de frunte a lui Marx ºi un sociolog sclipitor,
a explorat de asemenea limitele raþionamentului. Într-adevãr, pentru
el, cea mai distructivã forþã care opereazã în instituþii era ceva ce el
numea raþionalitate tehnicã - pe scurt, o raþionalitate fãrã moralitate.
Pentru Weber, raþionalitatea tehnicã era reprezentatã de o formã
particularã de organizaþie – birocraþia. Birocraþiile, spunea el, erau de
temut nu din cauza ineficienþei lor, dar pentru eficienþa ºi capacitatea
lor de a dezumaniza oamenii. Romanele tragice ale lui Franz Kafka
sunt mãrturia scrisã a capacitãþii de incapacitare a birocraþiei. Mai înfricoºãtoare a fost mãrturia locotenentului lui Hitler, Adolf Eichmann,
care a declarat: „Eu am fost doar un bun birocrat”. Weber credea cã
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singura putere care putea rezista birocratizãrii era conducerea charismaticã. Dar chiar ºi aceasta are o istorie destul de încâlcitã în secolul
XX. Au existat lideri de rãzboi inspiraþionali ºi transformaþioniºti, care
au fost, de asemenea, lideri charismatici, ca Hitler, Stalin ºi Mao Tse
Tung, care au comis atrocitãþi greu de închipuit.
În secolul XX a existat un grad mare de scepticism despre puterea raþiunii ºi abilitatea omului de a progresa continuu. Astfel, atât din
motive pragmatice, cât ºi filosofice, a început sã se dezvolte cu interes
conceptul de conducere. ªi într-adevãr, în anii ’20 a început prima cercetare serioasã. Prima teorie asupra conducerii – teoria trãsãturilor - a
încercat sã identifice elementele comune ale liderilor eficienþi. În acel
scop, liderii au fost cântãriþi, mãsuraþi ºi supuºi unei baterii de teste
psihologice. Dar nimeni nu a putut sã identifice ce au în comun liderii
eficienþi. Teoria trãsãturilor a cãzut repede în dizgraþie, dupã ce studii
costisitoare au ajuns la concluzia cã liderii eficienþi aveau o înãlþime
peste medie sau sub medie.
Teoria trãsãturilor a fost înlocuitã de teoria stilului în anii ’40, în
primul rând în Statele Unite. Un stil particular de conducere a fost singularizat ca având cel mai mare potenþial. Era stilul direct, deschis, democratic de conducere ºi mii de directori americani au fost trimiºi la
cursuri ca sã înveþe sã se comporte astfel. Exista numai un impediment.
Teoria captura în mod esenþial spiritul Americii lui Roosvelt – deschis,
democratic ºi meritocratic. ªi atunci când carthysmul ºi Rãzboiul Rece
au depãºit acest stil, a fost cerut un stil cu totul nou. Pe neaºteptate,
toatã lumea era îndemnatã sã se poarte ca un luptãtor al Rãzboiului
Rece.
Recentele teorii asupra conducerii sunt dominate de teoria contingenþei, care spune cã actul conducerii este dependent de o situaþie
particularã. Acest lucru este în mod fundamental adevãrat, dar ca urmare a faptului cã sunt contingenþe infinite în viaþã, rezultã varietãþi
infinite de conducere. Încã o datã, directorul mediocru care cautã un
model care sã-l ajute este pierdut fãrã speranþã.
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La fel ca ºi Max Weber ne referim la conducerea care este în primul rând antibirocraticã ºi charismaticã. Din teoria trãsãturilor au derivat calitãþile slãbiciunilor ºi diferenþelor. Spre deosebire de primii teoreticieni ai trãsãturilor, nu credem cã toþi liderii au aceleaºi slãbiciuni.
Empatia durã s-a dezvoltat din teoria stilului, care s-a adresat cãtre diferite tipuri de relaþii între lideri ºi subordonaþii lor. ªi, în final, teoria
contextualã a pus bazele pentru nevoia de a cunoaºte ce tehnici trebuie
folosite în circumstanþe variate.
Oricum, liderul se aratã a fi ºeful instituþional al unui grup care
exercitã cea mai mare influenþã în stabilitatea ºi realizarea scopurilor
acestuia ºi, de obicei, deþine puterea executivã în conducerea grupului.
El alege, de regulã, modelul acþional menit sã corespundã atât aºteptãrilor membrilor grupului, cât ºi posibilitãþilor de care grupul se poate
prevala. El trebuie sã aibã anumite calitãþi: talent oratoric ºi capacitate
de a convinge, de a persuada, simþul/instinctul puterii, temperament de
luptãtor, încredere în sine, bun-simþ, hotãrâre, imaginaþie, consecvenþã
ºi constanþã în acþiuni, intuiþie cu privire la aºteptãrile celor pe care îi
reprezintã.
În continuare vom prezenta câteva tipuri de trãsãturi pentru lideri
în viziunea unor specialiºti în management.
Dintre cele 10 roluri pe care Henry Mintzberg le atribuie managerului, urmãtoarele patru sunt cuprinse în domeniul liderului decizional:
1. Rol de antreprenor – iniþiazã schimbãri controlate ale organizaþiei, adaptând-o la schimbãrile mediului;
2. Rol de diminuare a riscului – realizeazã legãtura cu schimbãrile neaºteptate;
3. Rol de alocare a resurselor – ia decizii pentru utilizarea resurselor organizaþiei;
4. Rol de negociator – realizeazã legãturi cu alte organizaþii ºi
indivizi.
Aceste patru roluri definesc dintr-o altã perspectivã domeniile în
care se iau în mod curent decizii manageriale.
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Roger Dawson stabileºte urmãtoarele caracteristici pentru marii lideri decidenþi:
1. mare toleranþã pentru ambiguitãþi;
2. ordine de prioritate;
3. bunã informare;
4. consens;
5. eliminarea stereotipurilor;
6. acceptarea slabilor ºi puternicilor;
7. realism în aprecierea costurilor ºi dificultãþilor;
8. eliminarea deciziilor dubioase;
9. elasticitate.
În raport cu trãsãturile de temperament, acelaºi specialist îi clasificã pe liderii decidenþi în patru categorii (tipuri):
1. Pragmatici: utilizeazã mai mult emisfera stângã, sunt neemoþionali, încrezuþi. Pot fi caracterizaþi prin urmãtoarea remarcã: Daþi-mi
numai fapte!
2. Analitici: utilizeazã tot emisfera stângã, sunt neemoþionali,
dar modeºti. Aceºtia spun: Daþi-mi toate faptele !
3. Extrovertiþi: folosesc emisfera dreaptã, emoþionali. Nu mã
plictisi cu faptele!
4. Amiabili: folosesc, de asemenea, emisfera dreaptã, fiind emoþionali. Daþi-mi faptele ºi voi vedea ce simt eu despre ele!
Dupã Dearlove existã alte tipuri de decidenþi:
1. Flamboianþi: iau decizii îndrãzneþe, sar calul;
2. Practici: iau decizii sensibile, aplicabile, fezabile;
3. Analitici: iau decizii logice;
4. Defensivi: preferã sã nu ia decizii;
5. Creatori: iau decizii numai dacã pot folosi idei noi.
Harold Leawit se opreºte la alte tipuri de decidenþi:
1. Vizionari: îndrãzneþi, charismatici, originali. Din aceastã categorie fac parte John Fitzgerald Kenedy, Winston Churchill;
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2. Logici (analitici): negociazã mai degrabã cu numere ºi fapte
decât cu pãreri, sunt calculaþi: Jimmy Carter este considerat un exponent al acestui tip de decident;
3. Întreprinzãtori: preocupaþi de fixare ºi implementare: Lindon
Jhonson, Dwight York Ensenhower, Napoleon Bonaparte fac parte din
acest gen.
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Impactul producerii
energiei eoliene
asupra ariilor protejate
din Dobrogea
LOCOTENENT-COLONEL ING. (REZ.) PETRU HARABAGIU

„Cred cã mediul înconjurãtor ar trebui inclus în chestiunile
care þin de securitatea naþionalã. Apãrarea resurselor noastre este
la fel de importantã ca ºi apãrarea graniþelor. În caz contrar, ce ar
mai rãmâne de apãrat?“
(Robert Redford – 1936)

P

roblema energiei în Uniunea Europeanã este abordatã în
sensul larg al principiilor dezvoltãrii durabile. Integrarea
durabilitãþii în politicile europene presupune, printre altele, aplicarea
principiului eficacitãþii asupra procedurilor de integrare a dimensiunii
mediu în politicile economice ºi sociale ºi instituirea unui sistem de indicatori de evaluare a eficacitãþii instrumentelor de integrare a politicilor economice, sociale ºi de mediu.
La nivelul politicilor sectoriale existã o serie de coordonate referitoare la limitarea schimbãrilor climatice: energii ºi tehnologii curate,
ºi la gestionarea responsabilã a resurselor.
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Astfel, producerea energiei din surse regenerabile, printre care
ºi energia eolianã, este abordatã atât în cadrul politicilor generale, cât
ºi în cadrul celor sectoriale.
Baza legalã comunitarã privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie, în general, ºi a energiei eoliene, în special, este constituitã de Directiva 2001/77/EC, emisã de Parlamentul European ºi de
Consiliul European la 27 septembrie 2001.
În România, baza legalã privind utilizarea surselor de energie regenerabilã este constituitã din H.G.nr.443 din 10.04.2003 ºi H.G. nr.1.535
din 18.12.2003, care a aprobat Strategia de valorificare a surselor re generabile de energie.
Problema energiei atât în Uniunea Europeanã, cât mai ales în
România, trebuie abordatã ºi din perspectiva impactului producerii
acesteia asupra mediului.
Referitor la energia eolianã, ecologiºtii ºi specialiºtii au rezerve
în ceea ce priveºte amplasarea centralelor eoliene, pentru cã ar putea
afecta migraþia pãsãrilor cãlãtoare ºi activitatea în arealele declarate
arii protejate conform reþelei ecologice europene „Natura 2000” în
România.

Potenþialul eolian al României
Încã din anul 2007, Comisia Europeanã a stabilit noi standarde
de eficienþã pentru a reduce consumul de energie. Pentru acest lucru se
mizeazã pe sursele de energie alternativã, printre care ºi cea eolianã.
România trebuie sã ajungã la un consum de energie regenerabilã de
33% din totalul energiei produse, pânã în 2011.
Pe baza evaluãrilor preliminare în zona litoralului, inclusiv
mediul off-shore, pe termen scurt ºi mediu, potenþialul energetic eolian amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electricã de 4.500 GWh/an1.
Studiile efectuate de societãþi specializate au dezvãluit cã în
România se pot amplasa instalaþii eoliene cu o putere totalã de pânã la
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14.000 MW, ceea ce înseamnã un aport de energie electricã de aproape
23.000 GWh/an.
Þinutul Dobrogei e o zonã de interes pentru construirea de turbine eoliene, atât din cauza reliefului, cât ºi pentru cã aceastã regiune
este un veritabil „pol al vânturilor”. Sud-estul Dobrogei se plaseazã pe
poziþia a doua în Europa din punct de vedere al potenþialului de dezvoltare a fermelor eoliene.
România are cel mai ridicat potenþial din sud-estul Europei în
domeniul energiei eoliene, dar incertitudinile legate de cadrul legislativ reprezintã principalul factor de risc pentru investitori, deºi sistemul certificatelor verzi bugetare încurajeazã investiþiile în energie regenerabilã2.
Intenþiile de instalare a centralelor eoliene în Dobrogea au fost
numeroase încã din anii 2004 – 2005. România dispune deocamdatã
doar de 7 MW instalaþi în turbine eoliene, dar mai multe grupuri internaþionale importante au în derulare proiecte de câteva mii de MW ºi se
preconizeazã amplasãri masive de astfel de instalaþii în Dobrogea pânã
în 2011.
Pentru amplasarea modulelor energetice denumite „ferme eoliene” sunt vizate zonele în care viteza medie a vântului este de 4 metri/secundã, la nivelul standard de 10 metri deasupra solului. În Dobrogea este cea mai bunã zonã de pe teritoriul þãrii noastre în privinþa captãrii de energie eolianã.
În nordul Dobrogei vor fi construite 29 de parcuri eoliene. La
Baia sunt deja în funcþiune trei turbine eoliene, câte una funcþionând ºi
în parcurile Valea Nucarilor, Mãcin ºi Topolog. Cel mai mare parc
eolian este proiectat, însã, lângã localitatea Stejaru, unde au fost concesionate 250 ha de islaz unei firme din Austria, care va realiza un
parc eolian în valoare de 75 milioane de euro, ce va însuma 22 de turbine cu o putere instalatã de aproximativ 200 MW3.
Deºi Agenþia pentru Protecþia Mediului, Administraþia Rezervaþiei Biosfera Deltei Dunãrii ºi societatea civilã se împotrivesc ampla-
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sãrii de parcuri eoliene în Dobrogea, câteva firme puternice au concesionat sau cumpãrat deja sute de hectare de teren.
Pe fondul tendinþelor de dezvoltare au fost avizate construcþiile
unor staþii de stocare de 400 KV în zona Mihai Viteazu – Fântânele ºi
în zona Casimcea; existã ºi problema mãririi capacitãþii de transport
sau a construirii de alte reþele de transport.

Amplasarea centralelor eoliene ºi preferinþa
investitorilor pentru centrale second hand
Etapele esenþiale pentru procesul de amplasare a unei centrale
eoliene sunt urmãtoarele:
• cercetarea potenþialului eolian al amplasamentului avut în vedere;
• acordul proprietarilor terenului;
• studiul de impact de mediu ºi cel privind acustica;
• instalarea, în paralel, a unui sistem de mãsurare a caracteristicilor vântului;
• dezbaterea publicã:
– obþinerea autorizaþiei de construcþie;
– construirea ºi punerea în funcþiune a centralei eoliene.
Din punct de vedere al dezvoltãrii unui proiect, acesta se poate
întinde pe o perioadã de doi-trei ani, în funcþie de mãrimea parcului
eolian.
Instalaþiile eoliene montate pânã în prezent sunt second-hand ºi
necesitã mari costuri de întreþinere.
S-a investit în centrale eoliene second-hand datoritã faptului cã
au fost mai ieftine, investiþiile fiind fãcute din surse proprii ºi amortizându-se mult mai repede, în doi-trei ani. Cele noi ºi de putere mai mare sunt mult mai scumpe ºi se amortizeazã în cinci-zece ani.
Centralele second-hand sunt aduse din Germania ºi Olanda din
mai multe motive:
- postul de transformare este inclus în turbine;
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- tensiunea e de 20 KV, ca ºi reþeaua de medie tensiune din
România;
- olandezii, danezii ºi germanii investesc mai repede în parcuri
noi, de puteri mai mari;
- s-au început în paralel studii ºi proiectãri de parcuri eoliene
mai mari, proiecte ce pornesc de la 10 MW ºi ajung la 100 MW.
Agenþia pentru Protecþia Mediului ºi Asociaþia Bird Life International ºi-au exprimat deschis protestul pentru instalarea unor astfel
de centrale în Dobrogea. Statul german acorda „compensaþii“ investitorilor din acest sector (energie eolianã) pentru a demonta astfel de
turbine ºi a monta tehnologii noi (mai puþin zgomotoase, ce au impact
minim etc.), iar noi le aducem în Dobrogea4...
Ca orice echipament industrial, turbinele eoliene (mai ales cele
second hand) produc în funcþionare zgomote, datoritã sistemelor mecanice în funcþiune, a despicãrii aerului de palele în rotire sau a trecerii
palelor prin dreptul stâlpului de susþinere, când se produce o comprimare a aerului.
Totuºi, pentru a nu avea un impact negativ în special în zonele
dens populate, sursele de zgomot sunt riguros controlate de fabricanþii
de turbine ºi se iau mãsuri tehnologice speciale pentru fiecare turbinã,
asigurând garanþii ferme asupra limitei superioare a zgomotelor produse de aceasta.

Instalaþiile eoliene ºi pãsãrile
Parcurile eoliene îºi aduc contribuþia la generarea de energie la
nivel mondial. Generarea de energie utilizând resurse regenerabile are
potenþiale consecinþe negative asupra eforturilor de conservare a naturii; de aici ºi nevoia de a pune în balanþã riscurile ºi beneficiile, respectiv reducerea la minimum a efectelor negative asupra mediului.
Având în vedere aceste argumente, Conferinþa Pãrþilor Convenþiei de la Bonn a adoptat Rezoluþia nr.7.5 referitoare la turbinele eoliene ºi speciile migratoare în septembrie 2002.

mai, 2009

181

Instrucþie ºi învãþãmânt

Literatura de specialitate indicã urmãtoarele potenþiale efecte
negative asupra pãsãrilor sãlbatice:
1. Coliziunea cu palele turbinelor în miºcare, cu turnul înalt al
centralei eoliene, cu infrastructura de cabluri aferentã sau cu curenþii
rezultaþi în spatele rotorului, care ºi ei pot duce la rãniri grave sau chiar
la mortalitatea pãsãrilor.
2. Perturbarea deplasãrii din jurul turbinelor ºi/sau excluderea deplasãrilor de pe întregul teritoriu al fermelor eoliene (fapte ce au drept consecinþe: reducerea productivitãþii, iar reducerea
ºanselor supravieþuirii poate apãrea dacã pãsãrile sunt îndepãrtate de
habitatele lor preferate ºi sunt astfel incapabile sã gãseascã alternative
adecvate nevoilor lor).
3. Barierele în miºcare – se interpun între zonele de hrãnire,
iernare, înmulþire ºi locurile de nãpârlire ºi extind zborurile în jurul
mulþimii de generatoare eoliene, conducând la o creºtere a consumului
energetic al pãsãrilor. Instalaþiile eoliene mari, individuale sau efectul
cumulativ al fermelor eoliene (sisteme de instalaþii) sunt principalele
probleme din acest punct de vedere.
4. Schimbarea sau pierderea habitatelor datoritã turbinelor
ºi infrastructurii asociate acestora.
În conformitate cu legislaþia europeanã se cere studiat cu mare
atenþie impactul negativ asupra habitatelor ºi al biodiversitãþii înainte
de alegerea amplasamentelor.
Problema impactului pãsãrilor zburãtoare cu rotoarele turbinelor
eoliene în miºcare, precum ºi perturbarea habitatului (la sol, dacã în
areal se aflã colonii semnificative de pãsãri), a suscitat – încã de acum
mai bine de un deceniu - intense dispute în þãrile vest-europene promotoare ale tehnologiei eoliene. Din acest motiv, în multe þãri au fost demarate multiple studii de impact cu pãsãrile.
La noi, INCDDD5 Tulcea a realizat studiul referitor la „Fundamentarea normelor privind turbinele eoliene ºi parcurile de turbine þinând cont de Directiva Pãsãri, Directiva Habitate ºi Convenþia de la
Berna, incluzând ca studiu de caz Dobrogea”6.
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Studiile recente aratã cã metodologia pentru analiza impactului
produs de cãtre parcurile eoliene trebuie sã prevadã verificãri de douã
ori pe zi, din urmãtoarele considerente:
– la mamifere sau pãsãri mari cum sunt berzele, resturile acestora rãmân în teren maximum 10 zile;
– la mamiferele ºi pãsãrile mai mici, prezenþa resturilor e de trei
zile;
– la mamiferele sau pãsãrile cu dimensiuni reduse, prezenþa resturilor este de ore sau maximum o zi.
În cadrul recomandãrilor cu privire la amplasarea instalaþiilor
eoliene se cer evitate în mod special:
1. S.P.A-urile (Ariile de Protecþie Specialã Avifaunisticã) ºi
IBA-urile (Arii de Importanþã Avifaunisticã).
2. Siturile desemnate „Natura 2000” sau situri naþionale pentru
conservarea naturii precum: „Parcuri naþionale” , „Rezervaþii naturale”
ºi „Zone strict protejate în cadrul rezervaþiilor biosferei”.
3. Alte locaþii importante pentru unele specii de pãsãri identificate de Bird Life International ca având un statut de conservare nefavorabil în Europa.
4. Habitate unde este ºtiut cã poziþia centralelor eoliene prezintã foarte mari riscuri de coliziune pentru pãsãri (de ex. zonele umede,
coamele dealurilor).
5. Locaþii de-a lungul principalelor rute de migraþie, în special
aºa-zisele pâlnii de migraþie unde se concentreazã un mare numãr de
pãsãri (pot fi cordoane litorale ºi trecãtori în zone deluroase sau montane).
Impactul negativ asupra biodiversitãþii trebuie evitat printr-o
evaluare totalã a alternativelor acceptabile; este necesarã identificarea
speciilor ºi zonelor sensibile, respectiv de a carta zonele unde nu este
indicatã amplasarea de generatoare eoliene, de exemplu, evitarea pâlniilor de migraþie; impactul infrastructurii adiacente trebuie luat, de
asemenea, în calcul.
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Existã o urgentã nevoie de a se proteja efectiv ºi ariile marine de
importanþã avifaunisticã, astfel încât criteriile stabilite sã poatã fi aplicate nu numai ariilor de coastã, ci ºi celor din apropierea coastei ºi dinspre larg.
„Dacã o investiþie propusã are un potenþial efect negativ asupra oricãrei specii/habitat ce calificã un sit SPA/“Natura 2000”, se
cere efectuarea unui studiu de impact corespunzãtor; dacã în urma
acestuia nu se poate afirma cu certitudine cã nu va exista niciun efect
negativ, atunci acea investiþie nu trebuie sã fie demaratã. Este puþin
probabil cã nu se pot gãsi locaþii alternative ºi, de asemenea, este puþin probabil cã un parc eolian poate sta la baza unei situaþii în care
interesul public primeazã din motive imperios necesare”7.

Restricþii ºi bariere în realizarea parcurilor
eoliene în Dobrogea

Poziþia autoritãþilor centrale
Deºi energia eolianã este una curatã ºi în principiu nu ar trebui
sã afecteze mediul înconjurãtor, mai multe organizaþii de mediu naþionale ºi locale nu susþin amplasarea unor astfel de instalaþii în Dobrogea. Motivaþiile sunt douã: regiunea face parte din ruta principalã de
migraþie a pãsãrilor ºi tot aici se aflã Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii,
patrimoniu UNESCO. Situaþia este cu atât mai complicatã cu cât mai
mult de 80% din suprafaþa judeþului Tulcea face parte din „Natura
2000”, iar politica Ministerului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile în
ceea ce priveºte amplasarea sau, dimpotrivã, interzicerea instalaþiilor
eoliene în astfel de zone este încã una neclarã.
În timp ce reprezentanþii Ministerului Economiei recomandã
investitorilor din sectorul energetic sã utilizeze cu încredere resursele
regenerabile din judeþul Tulcea, Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii
Durabile nu are încã un punct de vedere categoric. În opinia acestuia,
în siturile „Natura 2000” pot fi construite instalaþii eoliene, atâta vreme cât studiile de impact demonstreazã cã turbinele nu afecteazã mediul înconjurãtor.
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În fiecare parc eolian trebuie sã fie o abordare localã punctualã,
cu studii de impact locale. Reþelele de arii protejate, Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii ºi cele din „Natura 2000” pot fi mai mult o frânã
pentru astfel de afaceri numai dacã se demonstreazã cã existã un impact. De aceea, se impune ca în parcurile eoliene sã fie o abordare pe
metru pãtrat, punctualã a investiþiilor, ºi nu generaliste. Însã în reþelele
„Natura 2000” legile sunt permisive, pentru cã acestea sunt zone unde
trebuie protejate anumite specii, dar nu sunt parcuri naþionale ºi nu
sunt rezervaþii. Depinde chiar de specia care se protejeazã acolo ºi de
impactul analizat pe metru pãtrat pentru investiþia respectivã.
Deºi nu existã o strategie comunã a ministerelor Mediului ºi
Economiei în ceea ce priveºte amplasarea instalaþiilor eoliene în
Dobrogea, iar situaþia este încã nesigurã, mai mulþi investitori ºi-au
anunþat intenþia de a construi aici sute de turbine.
Poziþia autoritãþilor locale
Majoritatea reprezentanþilor administraþiilor publice locale au
rãspuns pozitiv solicitãrii de concesionare sau vânzare de terenuri pentru amplasarea câmpurilor de turbine eoliene. Vânturile de calitate superioarã se capteazã de pe pãºunile comunale dobrogene.
Deschiºi cãtre inovaþii, dar fãrã prea multe cunoºtinþe în domeniu, ºefii administraþiilor publice au elaborat în grabã proiecte de hotãrâri, aprobate de consiliile locale, privind concesionarea a sute de
hectare de pãºuni.
Autoritãþile fie nu ºtiu, fie ignorã faptul cã amplasarea parcurilor eoliene în Dobrogea, zona cu situri „Natura 2000” sau rezervaþii
naturale extrem de preþioase, pun sub semnul întrebãrii capacitatea
României de a respecta legislaþia de mediu europeanã. Este posibil ca
multe firme sã nu-ºi punã niciodatã planurile în aplicare, în spatele
eolienelor stând, de fapt, afaceri cu terenuri.
Legat de acest aspect, agricultorii dobrogeni sunt extrem de îngrijoraþi vizavi de dispariþia pãºunilor comunale. Oamenii se tem cã
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noii chiriaºi ai terenurilor propuse transformãrii în parcuri eoliene vor
bloca accesul animalelor.
Nimeni nu înþelege însã de ce au nevoie firmele de suprafeþe
imense de teren, zeci de hectare, în condiþiile în care instalaþiile nu
ocupã spaþii mari.
Poziþia agenþiilor naþionale, ONG-urilor, Academiei Române ºi
societãþii civile
Deºi Agenþia pentru Protecþia Mediului Constanþa, societatea
civilã ºi alte instituþii publice au dezaprobat amplasarea turbinelor eoliene în zona Dobrogei, iar conducerea Administraþiei Rezervaþiei Biosfera Deltei Dunãrii nu agreeazã ideea parcurilor eoliene în zonã, firmele insistã în concesionarea de terenuri.
Fundaþia „Eco Pontica”, Societatea Ornitologicã Românã „Bird
Life”, Organizaþia de Tineret „Ecos“, Organizaþia „Vox Deltae“, Centrul pentru ONG-uri Tulcea au luat atitudine împotriva invadãrii
Dobrogei cu turbine eoliene. Într-un raport semnat de reprezentanþii
ONG-urilor ºi înaintat instituþiilor centrale se aratã cã „sunt necesare
mãsuri urgente pentru soluþionarea problemei amplasãrii de instalaþii
eoliene în habitate naturale protejate, precum ºi în zonele care constituie cãi principale de migraþie a pãsãrilor“.
Academia Românã ºi-a exprimat, de asemenea, oficial îngrijorarea privind instalarea turbinelor eoliene în Dobrogea, arãtând cã nu se
împotriveºte producerii de energie alternativã, însã acest lucru trebuie
sã se realizeze legal ºi nu prin încãlcarea convenþiilor ratificate de statul român.
Societatea civilã atrage atenþia cã încãlcarea legislaþiei de mediu
naþionale ºi europene – ºi în special privind constituirea reþelei europene de arii protejate „Natura 2000” – poate duce la apariþia unor situaþii
conflictuale ce ar putea periclita imaginea României în cadrul Uniunii
Europene, cum este cazul turbinelor eoliene instalate în Bulgaria, caz
aflat în atenþia Comisiei de Mediu a Uniunii Europene.
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Poziþia Transelectrica
O limitare serioasã în realizarea parcurilor eoliene se referã la
obþinerea avizelor pentru racordarea la reþelele naþionale de transport
ºi distribuþie a energiei electrice. Cu toate cã „Autoritatea Naþionalã
de Reglementare în Domeniul Energiei prevede, prin reguli de funcþionare a pieþei de energie electricã, preluarea cu prioritate ºi comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în mãsura în care funcþionarea Sistemului energetic naþional permite aceasta”8, Transelectrica a comunicat investitorilor din domeniul
energiei eoliene cã pentru a fi autorizate astfel de parcuri energetice,
aceºtia trebuie sã construiascã, pe propria cheltuialã, reþele de transport ºi staþii de transformare pe amplasamentele stabilite de Transelectrica ºi în condiþiile tehnice pe care aceasta le va stabili în avizul energetic.
Administratorii reþelelor energetice de transport ºi de distribuþie
susþin poziþia Transelectrica întrucât nu existã o strategie de dezvoltare
a acestui sector energetic ºi infrastructura de transport a electricitãþii
din nordul Dobrogei nu permite preluarea acestei energii. Pentru introducerea în sistemul energetic naþional a curentului electric sunt necesare investiþii de multe milioane de euro, iar Transelectrica nu dispune
de surse de finanþare în prezent.
„În cazul în care factorii politici doresc depãºirea valorilor limitã este necesarã realizarea de investiþii majore pentru creºterea
gradului de flexibilitate a sistemului electroenergetic naþional”9.

Concluzii
Astãzi, în þãrile vest-europene ecologiºtii ºi promotorii centralelor eoliene au ajuns la un consens: impactul dintre turbinele eoliene
ºi pãsãri este mai mic decât se afirmase la început ºi în orice caz mai
redus decât impactul altor activitãþi umane ca vânãtoarea, transportul
rutier ºi aerian, sau chiar existenþa structurilor statice ca stâlpii ºi liniile electrice, ori a clãdirilor înalte, de care pãsãrile se ciocnesc deoarece
le vãd greu.
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În urma cercetãrilor ºi a schimbului de experienþã cu partenerii
din Franþa, Elveþia, Anglia, Germania, Bulgaria, studiile de impact
pentru proiectele de parcuri eoliene atestã cã aceste instalaþii au impact
asupra mediului ºi cã trebuie atent planificatã o astfel de investiþie.
Pentru realizarea proiectelor energetice, soluþia ar fi ca Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile, cel care poate decide dacã în
ariile naturale protejate din Dobrogea pot fi realizate astfel de proiecte
energetice, sã efectueze o hartã a zonelor unde nu pot fi amplasate turbinele eoliene. Practic, o astfel de hartã s-ar putea suprapune celei deja
existente, care a fost realizatã de Ministerul Economiei ºi Comerþului,
ºi în acest mod s-ar rezolva problemele.
Pentru îndeplinirea cerinþelor Comisiei Europene privind folosirea surselor de energie alternativã, printre care ºi cea eolianã, astfel
încât consumul de energie regenerabilã sã ajungã la 33% la începutul
anului 2012, consider cã trebuie adoptate o serie de mãsuri, dintre care
cele mai importante se referã la:
1. armonizarea legislaþiei referitoare la mediu ºi la domeniul
producerii de energie verde;
2. elaborarea de proiecte privind compatibilitatea reþelelor de
transport ºi distribuþie de energie electricã cu cerinþele de racordare a
producãtorilor de energie eolianã ºi de proiecte de construire de reþele
noi de transport cu finanþare public - privatã;
3. amplasarea, pe cât posibil, de turbine noi, nepoluante ºi de capacitãþi mari;
4. analiza atentã a studiului de impact de mediu ºi cel privind
acustica.
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H.G. nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea producþiei
de energie electricã din surse regenerabile de energie.
H.G. nr. 1.535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie.
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LOCOTENENT-COMANDOR EDUARD DRAGOMIR

mul a fost preocupat de fenomenele atmosferice încã de la
O
apariþia sa pe Pãmânt, la început de teama faþã de stihiile
naturii, apoi, treptat, de setea de cunoaºtere. Preocupãrile faþã de vânt,
nori, ploi ºi fulgere dateazã din lumea anticã. Cea mai valoroasã lucrare din acea vreme este „Meteorologia” lui Aristotel (384-322 î.C.),
consideratã de meteorologi ca fiind primul tratat al acestei ºtiinþe. Alte
momente de referinþã sunt inventarea termometrului în jurul anului
1600 (Galileo Galilei), a barometrului cu mercur în 1644 (Evanghelista Toricelli), bazele hidrostaticii aerului în 1648 (Pascal), descoperiri remarcabile privind compoziþia atmosferei în 1750 (Lavoisier ºi
Daltion) etc. Cel mai important impuls s-a produs în anul 1843, când
Samuel Morse a inventat telegraful, moment de referinþã atât în istoria
meteorologiei, dar ºi al operaþiilor militare.
Prima Conferinþã Internaþionalã de Meteorologie, care a constituit ºi prima etapã a cooperãrii internaþionale reale în realizarea schimbului de informaþii meteorologice, a fost iniþiatã de un militar, locote-
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nentul Maury din Marina SUA, în 1853, la Bruxelles. La conferinþã au
participat 10 þãri (Belgia, Danemarca, SUA, Franþa, Anglia, Norvegia,
Olanda, Portugalia, Rusia ºi Suedia). Din cei 12 reprezentanþi ai acestor þãri, 10 erau ofiþeri de marinã.
Pe 14 noiembrie 1854 o furtunã violentã ºi neaºteptatã a distrus
mai multe nave de rãzboi ale flotei anglo-franceze desfãºurate în
Marea Neagrã, în Rãzboiul Crimeei. Astronomul Le Verrier, însãrcinat de Napoleon al III-lea - ministru de Externe al Franþei la cea vreme
- sã studieze cauzele dezastrului, a afirmat necesitatea instituirii unui
sistem de veghe organizat, cu o reþea de staþii meteorologice care sã
ofere informaþii coerente ºi continue. Acesta fost primul pas.
Previziunile meteorologice apropiate de realitate au schimbat
cursul istoriei. Armatele care au avut vremea ca aliat au spulberat imperii ºi au creat superputeri. Marile puteri militare ale lumii au înþeles
demult cã informaþiile de specialitate oferite de un specialist meteorolog reprezintã un plus considerabil la puterea armelor de foc. O armatã
care þine seama de evoluþia vremii ºi de fenomenele meteorologice
deþine un avantaj uriaº asupra inamicului. În timpul ultimului rãzboi
din Irak, numai Royal Air Force a trimis peste 500 de specialiºti în meteorologie, în aproximativ 70 de puncte de pe front. Din Vietnam pânã
în Kosovo, de la Rãzboiul din Golf pânã la Operaþiunea Barbarossa,
vremea a fost mereu aliatul învingãtorilor ºi inamicul învinºilor, chiar
dacã a fost aceeaºi ºi pentru unii ºi pentru alþii.
Dacã în lume existã multe alianþe politico-militare mai mult sau
mai puþin transparente sau declarate, când vine vorba despre atmosferã
ºi vreme existã o singurã alianþã încã din 1873 (cu o scurtã pauzã în
timpul primului Rãzboi Mondial), ºi anume actuala Organizaþie
Meteorologicã Mondialã (cu aceastã denumire din 1947), organizaþie
interguvernamentalã a ONU. Despre acest organism este bine de ºtiut
cã în ciuda volumului imens de informaþii care se adunã de pe tot globul, de la 9.000 de staþii meteorologice terestre, 7.000 de staþii maritime instalate pe navele în mers, 900 de observatoare aerologice, radare ºi sateliþi meteorologici, Sistemul Meteorologic Mondial ºi sistemul
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de telecomunicaþii aferent acestuia au ajuns la un nivel de standardizare al procedurilor specifice la care deocamdatã nicio alianþã militarã
nu poate visa. Poate ºi pentru faptul cã scopul este mai paºnic ºi mai
nobil. În cele trei centre meteorologice mondiale de la Washington,
Moscova sau Melbourne se adunã laolaltã informaþii fãrã eticheta aliat,
inamic sau neutru.
Meteorologia militarã, deºi are o istorie de peste 60 de ani, nu
apare nicãieri consemnatã la zilele aniversãrilor pleiadei de specialitãþi
militare. Rãmânem totuºi cu Ziua Internaþionalã a Meteorologiei pe
23 martie.
Chiar dacã în mass media existã teorii apocaliptice privind încãlzirea globalã, dispariþia acceleratã a calotelor polare, deºertificarea
ºi, mai nou, despre rãzboiul meteorologic - bomba meteorologicã care
genereazã dezastre climatice, am ales sã scriu câteva rânduri despre influenþa condiþiilor climatice extreme.
Dacã oamenii obiºnuiþi sunt interesaþi doar de primii doi metri
ai atmosferei, operaþiile militare de orice fel sunt influenþate de toatã
troposfera, stratul inferior al atmosferei, asta dacã nu punem la socotealã multitudinea de sateliþi militari care ,,plutesc“ sau orbiteazã la limita superioarã a acesteia.
În tratatele de bioclimatologie în relaþia om-climat sunt consemnate ritmurile cosmice ºi biologice care afecteazã mecanismul intern,
„ceasul biologic”, cu multe tipuri de manifestare, modelate permanent,
modificate ºi sincronizate cu factorii externi naturali sau sociali. Cel
mai la îndemânã exemplu, simþit de aproape fiecare dintre noi, sunt cãlãtoriile de la vest la est sau invers, care implicã schimbãri de fus orar
ºi dereglãri ale ritmului veghe-somn.
Perioada de aproximativ 24 de ore a rotaþiei Pãmântului în jurul
axei proprii determinã o bioperiodicitate diurnã care se manifestã în
funcþiile aparatului respirator, cardiovascular, compoziþia sângelui, a
glandelor endocrine, legate de faza luminã-întuneric, activitate-repaus.
O consecinþã a tuturor acestor manifestãri periodice este capacitatea de
activitate a fiecãruia dintre noi, cu performanþe maxime între orele 9-11 ºi
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17-19, iar cel mai scãzut randament în a doua parte a nopþii, între orele
3 ºi 4, ºi un minim secundar între orele 13 ºi 14. Bioclimatologii consemneazã ºi prezenþa unor bioritmuri cu perioade de pânã la 30 de minute, care consemneazã ritmurile activitãþii electrice a creierului.
Ecuaþia mediu-organism uman este caracterizatã în orice moment de o stare termicã, dinamicã ºi hidricã a mediului, dar ºi de o reacþie specificã a fiecãrui organism la acest cumul de factori. Totul se
reduce la homeostazie, adicã la proprietatea organismului de a-ºi menþine temperatura constantã prin procesele metabolismului în limite
destul de largi ale condiþiilor exterioare, prin pierderea sau acumularea
de cãldurã. Existã în literatura de specialitate o multitudine de indici
bioclimatici, dar cu toþii am auzit despre indicele de temperaturã-umezealã ITU, care ne reduce programul de lucru cu valoarea lui de peste
80 de unitãþi, evident pentru cei care nu beneficiazã de aer condiþionat.
Acesta are o formulã stufoasã ºi foarte puþin atractivã pentru nespecialiºti, dar în esenþã reprezintã o corelaþie între temperatura aerului ºi
umezeala relativã a acestuia, care condiþioneazã viteza de evaporare a
transpiraþiei ºi, implicit, viteza de rãcire a corpului. Spre exemplu, la
27 de grade Celsius mediul ambiant este foarte plãcut dacã umezeala
relativã este de 20%, dar foarte neplãcut dacã aceasta este de 70%.
Practic, organismul se rãceºte prin transpiraþie datoritã consumului energetic asociat evaporãrii. Dacã umezeala relativã este foarte
mare, evaporarea se produce doar parþial, datoritã suprasaturãrii aerului cu vapori de apã. Valoarea criticã de 80 de unitãþi înseamnã o temperaturã echivalent resimþitã de 37 de grade, adicã temperatura corpului uman. Peste aceastã valoare, mecanismul de termoreglare funcþioneazã deficitar.
Oamenii sãnãtoºi, expuºi la fluctuaþii mari de temperaturã, au
un control eficient al temperaturii pielii, ceea ce înseamnã o adaptare
uºoarã la frig iarna ºi la cãldurã vara. Cea mai eficientã metodã pentru
schimbãrile semnificative de climat o reprezintã mecanismul aclimatizãrii, un proces fiziologic complex, care presupune expunerea treptatã
la stresul termic. Camarazii noºtri care au fost sau sunt prin teatrele de
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operaþii din Irak ºi Afganistan cred cã ºtiu mai bine. Acum ceva vreme
cineva m-a întrebat dacã nu ar fi nimerit ca cei care ne reprezintã în
lume sã facã iniþial o escalã prin nisipurile din sudul Olteniei. Nu ºtiu
cât ar conta pentru pregãtirea psihicã, dar nisipurile aluviale din ceea
ce era odinioarã Lunca Dunãrii ºi 35 de grade vara nu au mare lucru în
comun cu climatul deºertic din Irak, unde temperatura depãºeºte vara
45 de grade la umbrã, iar nopþile sunt tropicale, adicã minimele nu
scad sub 20 grade C, uneori chiar 25 de grade. Chiar dacã umezeala relativã nu e foarte mare vara, sã nu uitãm ce înseamnã sã ai în plus casca, raniþa ºi o vestã antiglonþ. Stresul cald antreneazã evaporarea la nivelul pielii, vasodilataþie cutanatã, creºte volumul de sânge din corp,
dar transpiraþia antreneazã un dezechilibru hidromineral, creºterea
frecvenþei respiratorii ºi creºterea incidenþei maladiilor infecþioase intestinale.
Dacã nu am aminti ºi de stresul rece, i-am nedreptãþi pe colegii
noºtri vânãtori de munte. Toþi am auzit zicala „fie vremea cât de rea,
numai vântul sã nu batã”. ªtiinþific, aceasta se traduce prin Indicele de
vânt rece, care coreleazã temperatura exterioarã cu viteza vântului, rezultatul obþinut reprezentând temperatura echivalent resimþitã de corpul
uman.
Despre comportamentul organismului uman în troposfera superioarã ºtiu militarii paraºutiºti. Altitudinea este principalul factor geografic care modificã valorile parametrilor meteorologici, exprimat prin
gradienþii verticali. Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât aerul este
mai rece, mai uscat, dar cu un potenþial de condensare mai mare. Presiunea atmosfericã totalã ºi presiunea parþialã a oxigenului scad, iar dinamica aerului este mai activã, ca efect al reducerii forþei de frecare.
Simptomele stresului de altitudine devin vizibile de la circa
3.000 m, când apar semnele lipsei de oxigen, iar la 5.000 m presiunea
parþialã a oxigenului este jumãtate din cea de la nivelul mãrii. Scãderea presiunii oxigenului arterial determinã creºterea CO2 arterial, o
datã cu creºterea altitudinii. Reacþiile normale ale organismului sunt
creºterea volumului respirator în stare de repaus, hiperventilaþia
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ajutând la scãderea tensiunii CO2, uscarea mucoaselor respiratorii datoritã tensiunii scãzute a vaporilor de apã, apare tahicardia (accelerarea
ritmului cardiac) ºi creºterea fluxului sangvin. Reacþiile patologice datorate oxigenului insuficient sunt oboseala, somnolenþa, memoria slabã
ºi eficienþa fizicã redusã.
Reacþiile organismului uman sub apã influenþeazã activitatea
scafandrilor militari. Începând de la cãutãtorii de perle care se scufundau timp de douã-trei minute pânã la 80 m adâncime, omul a ajuns,
treptat, pânã la mii de metri adâncime. Nici sub apã nu este foarte confortabil. Principala problemã este creºterea presiunii la care este supus
organismul uman. La presiunea atmosfericã de la nivelul mãrii (760
mm Hg = o atmosferã) se adaugã presiunea hidrostaticã care creºte cu
o atmosferã la fiecare 10 m, apa fiind de 800 de ori mai densã decât
aerul. Presiunea suplimentarã este toleratã uºor pânã la aproximativ
trei atmosfere. Efortul de adaptare constã în necesitatea echilibrãrii
creºterii concentraþiei de CO2, în modificarea solubilitãþii azotului,
oxigenului ºi CO2, echilibrarea presiunii din urechea mijlocie, acomodarea globului ocular. Creºterea presiunii mediului este asociatã cu
creºterea presiunii parþiale a azotului, rezultatul patologic fiind „narcoza hiperbaricã”, stãri de euforie, tulburãri senzoriale, dezorientare.
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Î

n activitatea de consiliere, elevii dobândesc cunoºtinþe ºi
abilitãþi care îi ajutã sã devinã actori responsabili ºi sã contribuie la viaþa ºcolarã, a comunitãþii, familiei, grupului de prieteni, sã
transforme activitatea de învãþare într-un proces de învãþare permanentã, sã îºi creeze viitorul – ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate ºi în viaþa profesionalã. În principal, elevii beneficiazã de conºtientizarea conexiunilor între ceea ce învaþã ºi utilitatea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor dobândite pentru viaþa realã. Conºtientizarea transferului de abilitãþi ºi cunoºtinþe în viaþa realã sporeºte motivaþia ºi interesul pentru învãþare ale elevilor, aceºtia devenind mai
motivaþi, mai încrezãtori în sine, dezvoltã abilitãþi mai eficiente de învãþare, devin mai pregãtiþi pentru nivelurile educaþionale viitoare, pentru ceea ce presupune responsabilitatea în cadrul armatei, pot sã îºi stabileascã scopuri realiste, sã trãiascã ºi sã participe activ la viaþa ºcolarã
ºi socialã.
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Consilierea pentru carierã (career counseling) este definitã ca o
relaþie interpersonalã în care individul, prin intermediul unor intervenþii de suport, îºi dezvoltã resurse personale cu scopul de a-ºi stabili, implementa ºi ajusta planurile de viaþã, atât pe termen scurt cât ºi pe termen lung (Nilsson & Akerblom, 1999).
Termenul de educaþie pentru carierã (career education) defineºte, dupã Herr ºi Cramer1 (1991, apud Oweini & Abdo, 1999)2, „experienþele prin care indivizii dobândesc cunoºtinþe ºi dezvoltã atitudini
faþã de sine ºi faþã de muncã, prin intermediul activitãþilor incluse în
curriculum”.
Consilierea ºcolarã/psihologicã se constituie ca un proces prin
care profesori calificaþi corespunzãtor, consilieri ºi colaboratori din cadrul serviciilor psihologice ºcolare îi informeazã pe elevi ºi pãrinþi, dar
ºi pe profesori ºi educatori despre problemele ºcolaritãþii: abateri, permanentele schimbãri în structura învãþãmântului, dificultãþi în învãþare ºi, în special, alegerea profesiei.
Clasa a XII-a constituie un punct critic în viaþa oricãrui adolescent! Alegerea carierei este un aspect ce va influenþa viitorul vieþii sale, iar bacalaureatul ºi admiterea reprezintã douã probe de foc ce aduc
cu ele stres, obosealã ºi emoþii negândite. Astfel, prin procesul de consiliere se poate ajunge la o înþelegere mai profundã a gândurilor, a trãirilor emoþionale care asigurã ºansele unui nivel optim de dezvoltare a
resurselor personale. Consilierea asigurã asistenþa individului în explorarea ºi înþelegerea propriei identitãþi, îl sprijinã în dezvoltarea unor
strategii de rezolvare a problemelor ºi luare a deciziei. În consiliere s-au
conturat patru direcþii de abordare a problemelor cu care se poate confrunta individul pe parcursul evoluþiei sale: intervenþia în situaþii de
crizã, intervenþia ameliorativã, prevenþia, intervenþia formativã ºi de
dezvoltare.
Consilierea sau managementul grupului se realizeazã pe etape,
astfel încât fiecare an de studiu poate fi considerat un pas spre luarea
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deciziilor conºtiente de mai târziu, necesare în producerea de schimbãri pozitive. Numai acceptarea ºi încrederea oferitã de o astfel de relaþie asigurã acest lucru. Formularea scopurilor privind schimbãri comportamentale, dezvoltarea abilitãþilor de luare a deciziei ºi eliminarea
gândurilor negative este un pas care se face începând cu clasa a IX-a.
În aceastã etapã este foarte important ca elevul sã primeascã semnale
cã este acceptat aºa cum este el, cã dispune de potenþial chiar dacã nota
nu reflectã întotdeauna acest lucru. Tot în aceastã etapã sumarizarea
are un rol deosebit: împreunã se evidenþiazã elementele esenþiale, rãmân în centrul atenþiei aspectele principale, putându-se întrezãri de
acum anumite opþiuni.
Etapa secundarã în consiliere progreseazã în clasele a X-a ºi
a XI-a cu asistarea elevului pentru a-ºi dezvolta interesele sociale, de
cooperare ºi comunicare cu ceilalþi. Se pune accent pe ajutorul oferit
acestuia sã se cunoascã ºi sã se autoevalueze. Se asigurã atmosfera caldã ºi empatia, fãrã sã fie excluse interpretãrile ºi confruntarea constructivã. Informarea, utilizarea sugestiei, poate fi de un real folos pentru
elev. Se pot sugera eventuale opþiuni care se vor adãuga la cele deja
identificate anterior ºi chiar modalitãþi, cãi care pot fi luate în discuþie.
Etapa finalã a consilierii în învãþãmântul liceal se realizeazã în
clasa a XII-a, va pune accentul pe dirijarea atenþiei elevului spre acte
ºi comportamente constructive. Se învaþã proceduri specifice, se dezvoltã planuri de acþiune, începând cu cele mai simple ºi pânã la cele
mai complexe, în vederea adoptãrii unui nou comportament. În aceastã
etapã confruntarea va asigura sprijin acordat elevilor pentru asumarea
propriei responsabilitãþi. Încurajarea în exprimarea opþiunilor pentru
viitor este una din cele mai bune mijloace de a ajuta elevul sã-ºi realizeze nevoile ºi sã-ºi asimileze noi comportamente.
Componenta voliþionalã cuprinde contradicþiile dintre motivele
ºi tentaþiile care aduc în atenþia elevului militar câteva profesiuni din
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care va trebui sã aleagã una, puterea de a menþine aceastã decizie, concentrarea eforturilor în scopul îndeplinirii hotãrârii luate ºi a învingerii
obstacolelor pe care le poate întâmpina. Aceastã frãmântare interioarã
se poate manifesta ºi sub formã de conflict, când apare dezacordul dintre ceea ce doreºte ºi ceea ce poate elevul. Astfel, decizia poate fi
definitã ºi ca modalitate prin care se depãºeºte un conflict cognitiv sau
afectiv, care defineºte totodatã ºi „conceptul de autorealizare“. Pentru
adolescent, importanþa cunoaºterii mecanismelor psihologice de luare
a deciziei este extrem de vitalã. Actul decizional, uneori ireversibil,
deseori imprevizibil, poate sã-i marcheze existenþa. De aceea, este
important ca activitatea managerialã a dirigintelui de clasa a XII-a sã
se focalizeze asupra activitãþilor de prevenire a acestor discrepanþe,
activitatea de consiliere nu se mai poate rezuma doar la asistarea unor
momente în alegerea carierei, ci trebuie sã devinã o modalitate de dezvoltare a abilitãþilor necesare pentru construirea unei cariere.
Din discuþiile purtate cu elevii în orele de dirigenþie, activitãþile
desfãºurate ºi din interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate am
constatat cã:
• identificarea unor aspecte motivaþionale precum ºi a categoriilor de profesii alese, în dinamica orientãrii profesionale a elevilor, dezvoltã competenþe în urmãtoarele domenii: autocunoaºtere ºi dezvoltare
personalã, comunicare ºi relaþionare interpersonalã, planificarea carierei, stimularea interesului faþã de oportunitãþi;
• greºelile privind decizia asupra unei cariere se resimt dupã mai
mulþi ani, dacã nu face faþã cerinþelor meseriei pe care o practicã;
• uneori familia e cea care influenþeazã sau chiar decide asupra
carierei elevilor;
• unii elevi nu cunosc etapele luãrii unei decizii, nu au abilitãþi
decizionale;

200

www.rft.forter.ro

Oportunitãþi ºi ameninþãri în managementul clasei a XII-a

• decizia precum ºi indecizia sunt influenþate de o serie de factori, care trebuie sã fie identificaþi ºi amplificaþi dacã au efect pozitiv
ºi înlãturaþi dacã au un efect negativ;
• existã efecte semnificative de interacþiune între profilul liceului ºi gradul deciziei în privinþa importanþei acordate motivelor alegerii
carierei;
• clasa, grupul influenþeazã motivele ce stau la baza alegerii
profesionale, în general, amiciþia care s-a fundamentat.
Existã diferenþe în privinþa configuraþiei motivelor în funcþie de
cariera aleasã: seriozitatea ºi siguranþa profesiei, responsabilitatea ºi
resposabilizarea sinelui în soluþionarea greutãþilor din mediul familial,
siguranþa financiarã ºi confortul, cunoaºterea de noi persoane, nevoia
de afirmare, atracþia pentru viaþa în colectivitate, prestigiul etc, diferenþiindu-se astfel cei care gândesc în mod pragmatic, care urmãresc
siguranþa profesiei ºi cea materialã – ºi cei care au formulat deja în
mod clar ºi cariera (categoria de forþe ale armatei), care le poate asigura aceastã securitate. Sursele de informare sunt ºi ele diverse: internet,
presã militarã, afiºe, familie, prieteni, instituþie militarã de învãþãmânt,
birou de informare etc.
Motivaþia alegerii profesiei nu este afectatã de trecerea de la clasa a XI-a la clasa a XII-a, ea fiind în mare parte constantã în a doua jumãtate a perioadei de liceu. În general, pentru elevul de colegiu militar, aflat în an terminal, la sfârºitul unui drum ºi la începutul altuia,
poate mult mai anevoios, dar ºi mai incitant, motivaþia se aflã în stare
activã ºi ea este legatã în special de trebuinþele sale de stimã, putere,
autorealizare, respect al celorlalþi ºi chiar autorespect. Prin urmare,
motivele interne ale elevului pot fi activate numai dacã acesta le-a dobândit, le-a stocat în structurile sale psihice.
Se pot formula o serie de idei care sã evidenþieze prin analiza
SWOT activitatea managerialã a dirigintelui de clasa a XII-a, cu implicaþii atât asupra consilierului, cât ºi asupra celui consiliat.
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Oportunitãþi
noutãþile în domeniu;
z instruirea conform standardelor UE;
z armonizarea cerinþelor educaþionale
ale celor implicaþi;
z stabilirea mãsurilor educaþionale comune optime;
z analiza volumului conþinuturilor ce urmeazã a fi valorificate în acord cu cerinþele carierei;
z descoperirea, cultivarea ºi valorificarea aptitudinilor elevilor;
z colaborarea cu comitetul de pãrinþi al
clasei;
z stabilirea programului de pregãtire
suplimentarã pentru elevi;
z rezolvarea amiabilã ºi nepãrtinitoare a
diferenþelor de opinie dintre elevi,
elevi/pãrinþi;
z explorarea de cãtre elevi a relaþiei dintre nivelul de educaþie ºi ºansele de
realizare a obiectivelor personale;
z capacitatea de a face o alegere din
mai multe puncte de vedere: educaþional, profesional, salarial etc.;
z dobândirea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor
necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.
z

Ameninþãri
transformãrile sociale permanente;
z plecarea pãrinþilor în strãinãtate;
z scãderea interesului faþã de învãþãturã ºi autoinstruire;
z diminuarea/creºterea locurilor în
academii;
z rutina;
z insuficienta pregãtire;
z apariþia unor dezechilibre între
capacitãþile intelectuale ºi nevoia de
realizare personalã într-un domeniu
în care elevul nu este suficient de
pregãtit;
z pregãtirea de specialitate ºi motivaþia elevilor scade;
z restructurãrile din armatã.
z

Astfel, factorii educaþionali trebuie sã aducã la cunoºtinþã elevilor legãtura dintre disciplinele ºcolare ºi carierã, evidenþiind legãtura
directã a acestora. De asemenea, opþiunea unui elev pentru o anumitã
carierã, fãrã niciun sprijin extern, este un proces dificil, adesea asociat
cu alegeri greºite, amânare, descurajare etc., ºi toate acestea cu un impact serios asupra viitorului sãu profesional. Nu în ultimul rând, elevul
este propriul sãu manager, el trebuie sã-ºi evalueze resursele cu realism, sã-ºi stabileascã obiectivele ºi sã elaboreze proiecte existenþiale
pe termen lung, mediu ºi scurt, sã se foloseascã de oportunitãþi pentru
a-ºi atinge scopurile în viaþã.
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Fiºe de lucru:
Chestionar de identificare a stilului decizional
Instrucþiuni: Citiþi fiecare descriere în parte ºi încercuiþi acea
afirmaþie care corespunde felului în care dumneavoastrã luaþi decizii în
general.
1. Când iau decizii tind sã mã bazez pe intuiþia mea.
2. De obicei nu iau decizii importante fãrã sã mã consult cu alþi
oameni.
3. Când iau o decizie este mai important sã simt cã decizia este
corectã.
4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaþie pe care mã bazez.
5. Þin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante.
6. Amân luarea deciziilor pentru cã mã neliniºteºte sã mã tot
gândesc la ele.
7. Iau decizii într-un mod logic ºi sistematic.
8. Când iau decizii, fac ce mi se pare potrivit pe moment.
9. De obicei, iau decizii foarte rapid.
10. Prefer sã fiu ghidat de altcineva când trebuie sã iau o decizie
importantã.
11. Am nevoie de o perioadã mare de gândire atunci când iau o
decizie.
12. Când iau o decizie, am încredere în sentimentele ºi reacþiile
mele.
13. Opþiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt
ghidate de scopurile mele.
14. Iau decizii numai sub presiunea timpului.
15. Adesea iau decizii în mod impulsiv.
16. Când iau decizii mã bazez pe instinct.
17. Amân sã iau decizii cât de mult pot.
18. Iau rapid decizii.
19. Dacã am sprijinul altora, mi-e mai uºor sã iau decizii.
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20. În general, analizez care sunt dovezile pro ºi contra când iau
o decizie.
stilul decizional

itemii corespunzãtori stilului

raþional

4, 7, 13, 20

dependent

2, 5, 10, 19

evitant
intuitiv

6, 11, 14, 17
1, 3, 12, 16

spontan

8, 9, 15, 18

Pentru identificarea stilului decizional predominant însumaþi
itemii încercuiþi dintre cei corespunzãtori fiecãrui stil în parte. Stilul
predominant este cel care obþine scorul cel mai mare.
Stil decizional

raþional

dependent

Caracteristici
utilizeazã o abordare logicã
ºi organizatã în luarea de
decizii;
elaboreazã planuri minuþioase pentru punerea în practicã
a deciziei luate;
se bazeazã preponderent pe
sfaturile, sprijinul ºi îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã
ajutorul celor apropiaþi este
indispensabil atunci când
cântãresc ºi aleg alternative;

Exemplu
„Am luat decizia dupã ce
am cântãrit bine toate
alternativele“.

„Ceilalþi ºtiu cel mai bine
ce e potrivit pentru
mine“.

evitant

amânã ºi/sau evitã luarea
unei decizii;

„Acum nu e momentul
potrivit sã iau aceastã
decizie“.

intuitiv

se centreazã pe intuiþii ºi impresii în luarea unei decizii;
nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii;

„Am fãcut aºa pentru cã
am simþit eu cã e mai
bine“.

spontan

iau decizii sub impulsul momentului, rapid ºi fãrã prea
multe deliberãri.

„Am luat decizia rapid ºi
fãrã sã mã gândesc prea
mult“.
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Etape în alegerea carierei
1. Autocunoaºtere
Personalitate ºi
atitudini

Personalitate ºi
atitudini

Aptitudini ºi realizãri

Cunoaºtere ºi stil
de învãþare

Valori

Spirit întreprinzãtor

Interviu de documentare

Practicã ºi
voluntariat

Experienþã practicã

Tendinþele profesiei

Obiective de carierã

Obiective personale

Servicii în
comunitate

Învãþare continuã

Alegerea
profesiei

CV ºi scrisori de
intenþie

Interviuri

Oferta ºi
acceptarea ei

Succesul în muncã

2. Cercetãri cu privire la profesie
Cãutare de
informaþii

3. Luarea deciziei

4. Contracte pentru angajare

5. Piaþa muncii

6. Cariera
Reevaluare

Este un plan de viaþã care trebuie sã poarte amprentele flexibilitãþii, iniþiativei ºi independenþei în alegerea carierei. Parcurgerea unor
module de orientare profesionalã, a unor ateliere de lucru, este de dorit
sã includã activitãþi ºi exerciþii legate de urmãtoarele domenii de competenþã: cunoaºterea de sine, stima de sine, încrederea în sine, abilitãþi
de comunicare eficientã, rezolvarea de probleme ºi negocierea conflictelor, lucrul în echipã, luarea deciziei, instrumente de marketing personal, informaþii despre profesii.
Metode ºi tehnici de cunoaºtere a individualitãþii elevilor:
• Observaþia.
• Metoda aprecierii sau evaluãrii.
• Analiza rezultatelor activitãþii elevilor.
• Convorbirea.
• Chestionarul.
• Analiza datelor biografice.
• Autocaracterizarea.
• Metoda testelor.
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Pregãtirea pentru reuºita în carierã
Include parcurgerea urmãtoarelor etape, în conformitate cu modelul lui G. Egan în trei paºi:
Pasul 1 - Abordarea problemei:

Care este situaþia prezentã?

Pasul 2 - Configurarea situaþiei
preferate:

Ce îmi doresc? Ce am nevoie?
Unde vreau sã ajung?

Pasul 3 - Elaborarea strategiilor de
acþiune:

Cum obþin ceea ce îmi doresc,
ceea ce am nevoie ºi pentru care
sunt motivat(ã)?

(planul de acþiune)

Paºii luãrii deciziei în carierã
1. Identificarea problemei în legãturã cu care trebuie luatã
decizia.
• Ce alegere trebuie sã fac?
• Autocunoaºterea, explorarea propriului potenþial.
2. Analizeazã-þi interesele, valorile, abilitãþile, caracteristicile de personalitate !
• Interese: Ce sunt interesat sã fac? Ce activitãþi îmi plac/nu îmi
plac? În ce mediu de muncã m-aº simþi cel mai bine?
• Valori: Care sunt lucrurile importante pentru mine? Ce vreau
sã obþin de la carierã?
• Abilitãþi: Ce pot sã fac cel mai bine? Care sunt cele mai importante aptitudini? Care sunt punctele mele tari ºi slabe?
• Personalitate: Ce calitãþi am care m-ar ajuta în muncã? Cum
va influenþa stilul meu personal alegerile pe care le voi face?
3. Identificarea opþiunilor (explorarea carierei)
• În acest moment, care sunt alternativele care mã intereseazã,
care mi se potrivesc?
• Alcãtuieºte o listã de opþiuni pe care intenþionezi sã le explorezi mai profund.
4. Acumularea de date ºi informaþii despre fiecare opþiune
• Examineazã datele ºi informaþiile pe care le ai deja.
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• Identificã resursele ºi informaþiile de care ai mai avea nevoie.
5. Evaluarea opþiunilor
• Identificã avantajele ºi dezavantajele fiecãrei opþiuni.
• Identificã valorile ºi nevoile care îþi sunt satisfãcute de fiecare
opþiune.
• Identificã riscurile ºi posibilele consecinþe negative ale fiecãrei
opþiuni.
6. Selectarea unei opþiuni
• Ai destule informaþii pentru a lua decizia?
• Dacã nu, continuã sã aduni ºi sã analizezi informaþii.
7. Formularea unui plan de acþiune
• Care sunt paºii care trebuie urmaþi pentru realizarea deciziei
mele?
• Ce informaþii ºi resurse trebuie sã am pentru fiecare pas?
• Care sunt posibilele bariere ºi cum le depãºesc?
În concluzie, putem afirma cã elevii de colegiu militar îºi formeazã modele din profesorii ºi cadrele militare care-i însoþesc pe parcursul formãrii lor ºtiinþifice ºi a formãrii lor ca om, iar faptul cã foarte
puþini renunþã la aceastã carierã este o dovadã a faptului cã motivaþia
existã ºi cã ea a fost formatã ºi dezvoltatã în anii studiilor liceale.
Bibliografie:
Bãban A. (coordonator), Consiliere educaþionalã – Ghid metodologic pentru orele de dirigenþie, prima ediþie, Editura SC PC Net
SRL, Cluj-Napoca, 2003.
Cioloca I., Psihosociologie ºi pedagogie militarã, Editura Militarã, Bucureºti, 1992.
Lemeni G., Miclea M. (coordonatori), Consiliere ºi orientare –
Ghid de educaþie pentru carierã, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004.
Mirea M., Psihologia ºi metodica educaþiei militare, Editura
Militarã, 1980.
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Mitulescu, S. (coordonator), Anghelescu, C., Pãuº, V., Mitulescu,
R., Formarea deprinderilor de viaþã independentã. Manual pentru
formatori, Editura ROMEDIA, 2003.
Pãuº, V., Comunicare ºi resurse umane, Editura Polirom, 2006.
Note:
1. Herr, E.L. and S.H.Cramer. CAREER GUIDANCE THROUGH THE
LIFE SPAN: SYSTEMATIC APPROACHES, Boston, Little, Brown and
Company, 1979.
2. Abdo, R. & Oweini, A., Psychological Factors Affecting Career Choice
and Aspirations of Lebanese College Women. Approved for publication in the
Journal of Social Affairs, 2006.
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Indicarea ]intelor aeriene
în For]ele Terestre

LOCOTENENT-COLONEL GHEORGHE ROTARIU

rganizarea ºi desfãºurarea activitãþii de indicare a þintelor
O
aeriene prezintã o importanþã deosebitã datoritã dezvoltãrii explozive în ultimul timp pe plan mondial a capabilitãþilor tacticotehnice ale platformelor aeriene.
Indicarea þintelor aeriene în Forþele Terestre se executã pentru
transmiterea datelor despre inamicul aerian la punctul de comandã al
unitãþii ºi al subunitãþii, la postul de observare, la staþia de radiolocaþie
pentru cercetare, la sistemul de conducere a focului ºi mijloacele de
foc, în scopul asigurãrii descoperirii la timp a þintelor ºi deschiderii
oportune a focului. Aceasta trebuie sã fie sigurã, scurtã, clarã ºi sã asigure descoperirea rapidã a þintelor.
În raport de situaþie, pentru transmiterea avertizãrii se utilizeazã
urmãtoarele procedee de indicare a þintelor: în unitãþile specializate de
artilerie ºi rachete antiaeriene – folosind STASA (Sistemul de Transmitere ºi Afiºare a Situaþiei Aeriene); cu ajutorul caroiajului apãrãrii
antiaeriene; cu ajutorul caroiajului pentru indicarea þintelor; cu ajutorul
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coordonatelor unghiulare ß, ε ºi distanþei/înãlþimii; cu ajutorul reperelor/direcþiilor; în celelalte unitãþi ale Forþelor Terestre, prin indicarea
nemijlocitã sau cu ajutorul terminalelor STASA.
Sistemul de transmitere ºi afiºare a situaþiei aeriene STASA este
subsistem component al Sistemului de Comandã Control Aerian Naþional (SCCAN) ºi permite producerea ºi distribuþia Imaginii Aeriene Locale într-o zonã de operaþii (Local Air Picture – LAP), precum ºi diseminarea Imaginii Aeriene Recunoscute Unice (Recognized Air Picture
– RAP), realizatã la Comandamentul Operaþional Aerian Naþional
(COAP) de echipamentul ASOC, la diferiþi beneficiari naþionali.
Pentru conectarea unitãþilor la STASA este necesarã implementarea unui Complet de Prelucrare Afiºare ºi Diseminare a Datelor
(CPADD) cu soft-ul aferent. Completul poate fi conectat la cel mai
apropiat Post de Fuziune a Senzorilor (PFS) din cadrul STASA care
asigurã achiziþia, prelucrarea, afiºarea ºi diseminarea informaþiilor despre situaþia aerianã de la radarele din zona de dispunere a forþelor, producerea LAP ºi transmiterea acesteia la PC. Acest lucru permite înºtiinþarea oportunã a echipei de luptã despre apariþia ºi evoluþia þintelor
aeriene din zona de responsabilitate, în afara posibilitãþilor radarului
de cercetare propriu, practic în timp real (întârzierile fiind de ordinul
secundelor) ºi trecerea forþelor ºi mijloacelor în stãri pregãtitoare pentru luptã superioare în timp util. De asemenea, se asigurã repartiþia þintelor la instalaþiile de tragere/lansare fãrã a fi necesarã cuplarea pentru
timp îndelungat a radarelor proprii, cuplare care constituie un important indice de demascare.
Pentru integrarea în sistem a radarelor de cercetare aparþinând
Forþelor Terestre este necesarã echiparea acestora cu extractoare automate de date similare cu cele realizate pentru echiparea radarelor analogice din înzestrarea Forþelor Aeriene.
GPS-urile asigurã coordonatele poziþiei PC, precum ºi ale fiecãrei instalaþii necesare transcalculãrii poziþiei fiecãrei þinte ºi afiºãrii
acesteia în poziþia realã faþã de fiecare element al DL.
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Sistemul permite evaluarea ameninþãrii, repartiþia ºi indicarea
þintelor la fiecare instalaþie de tragere pe o staþie de lucru independentã (laptop). De asemenea, este posibilã vehicularea informaþiilor de comandã-raport utilizând aceleaºi staþii de lucru ºi canale de comunicaþii,
fãrã a influenþa acurateþea datelor despre situaþia aerianã.

Variantã de conectare a B.Ap.A.A. la STASA
Indicarea þintelor cu ajutorul caroiajului apãrãrii antiaeriene
se foloseºte pentru transmiterea datelor despre situaþia aerianã generalã – avertizarea timpurie generalã – de cãtre eºalonul superior pânã la
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unitate, iar de la unitate la subunitatea de artilerie/rachete antiaeriene
– pentru transmiterea avertizãrii timpurii directe.
Indicarea þintelor cu ajutorul caroiajului de indicare a þintelor
se foloseºte pentru transmiterea avertizãrii apãrãrii antiaeriene, de la
staþiile de radiolocaþie pentru cercetare la punctul de comandã al unitãþii ºi la subunitãþile de artilerie/rachete antiaeriene ºi transmiterea
avertizãrii locale a apãrãrii antiaeriene – la subunitãþile de artilerie/rachete antiaeriene.
Indicarea þintelor cu ajutorul coordonatelor – azimut, unghi de
înãlþare, distanþã, înãlþime se foloseºte în cazul în care: þinta nu a fost
descoperitã de cãtre staþia de radiolocaþie pentru cercetare ºi indicarea
se face de la punctul de comandã al unitãþii – avertizarea localã a apãrãrii antiaeriene; indicarea þintelor se face cu ajutorul datelor radarului
de cercetare a uneia dintre subunitãþile de artilerie/rachete antiaeriene
– avertizarea timpurie directã.
Indicarea þintelor cu ajutorul reperelor din teren/direcþiilor se
foloseºte când nu s-au primit date despre þintele aeriene de la staþia de
radiolocaþie pentru cercetare, radarele de cercetare ale sistemelor de
conducere a focului, sau când þintele apar prin surprindere în raionul
dispozitivului de luptã al unitãþii/subunitãþii.
Indicarea nemijlocitã a þintelor se executã în cadrul punctului
de comandã al unitãþii/subunitãþii, în poziþia de tragere ºi la postul de
observare, în cazul apariþiei þintei prin surprindere, la înãlþime micã ºi
cu vitezã mare.
Indicarea nemijlocitã a þintelor – avertizarea localã a apãrãrii
antiaeriene – în funcþie de punctele cardinale ºi de direcþia din care vine þinta se face de cãtre cercetaºul-observator cu mâna, fanionul sau
cartuºe de semnalizare.
Trebuie subliniatã, în concluzie, preocuparea care existã la nivelul Forþelor Terestre pentru realizarea indicãrii în timp real a þintelor
aeriene la subunitãþile destinate ducerii luptei cu inamicul aerian, în
scopul combaterii platformelor aeriene înainte ca acestea sã-ºi poatã
îndeplini misiunea.
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Prelucrarea digital`
a imaginilor (2)

LOCOTENENT ING. DIANA CLAUDIA CÂRSTEA

P

relucrarea imaginilor digitale presupune folosirea unor tehnici exprimate, de obicei, sub forma unor algoritmi. Din
aceastã cauzã, cu excepþia achiziþiei ºi redãrii imaginilor, majoritatea
celorlalte funcþii de prelucrare pot fi implementate soft.
Singurele motivaþii ce justificã, în anumite aplicaþii, implementarea hard a anumitor algoritmi sunt necesitatea asigurãrii unei viteze
mari de prelucrare sau depãºirea anumitor limitãri fundamentale ale
calculatoarelor. Spre exemplu, pentru prelucrarea imaginilor obþinute
în microscopia electronicã, se impune reducerea zgomotului din imagini prin medierea acestora de-a lungul unui set de imagini ºi cu o vitezã corespunzãtoare ratei video (25 de cadre/secundã). Arhitectura
magistralelor majoritãþii calculatoarelor nu poate gestiona cantitatea
de informaþie la rata de transfer cerutã de aceastã aplicaþie ºi, din
aceastã cauzã, sistemele de prelucrare de imagini sunt combinaþii de
calculatoare uzuale ºi plãci specializate de prelucrãri hard, operaþiile
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fiind supervizate de cãtre pachetele de programe instalate pe calculator. Cu toate cã existã încã o piaþã importantã pentru sisteme de prelucrare de imagini foarte performante, pentru aplicaþii de mare anvergurã, cum ar fi prelucrarea imaginilor satelitare, tendinþa de miniaturizare ºi de combinare a calculatoarelor de uz general cu echipamente (plãci)
specializate în prelucrarea hard a imaginilor câºtigã din ce în ce mai
mult teren. În particular, principalul echipament hard ce se adaugã la
arhitectura clasicã a PC-urilor constã într-o combinaþie de digitizor ºi
registru de imagine („„frame buffer“), pentru digitizarea ºi stocarea temporarã a imaginilor, o aºa-numitã unitate de procesare aritmeticã/logicã (ALU) utilizatã pentru operaþiile de tip aritmetic ºi logic în timpi comparabili cu ratele de transfer video ºi unul sau mai multe registre de imagine, pentru asigurarea unui acces rapid la date în timpul prelucrãrii.
Din punctul de vedere al programelor utilizate, pe piaþã este disponibil la ora actualã un numãr semnificativ de asemenea programe de
prelucrare. În combinaþie cu alte pachete de programe (de graficã computerizatã, de exemplu), ele constituie un foarte util punct de plecare
pentru soluþionarea unor probleme specifice de prelucrare de imagini.
Soluþiile obþinute prin implementare soft sunt, ulterior, transferate
(portate) pe plãci specializate de prelucrare hard, pentru obþinerea unei
viteze superioare.
Prelucrãrile de imagini se caracterizeazã prin faptul cã folosesc
tehnici specifice; cu toate acestea, metode care duc la rezultate foarte
bune în unele aplicaþii, sunt total inadecvate în altele. Ceea ce pune, de
fapt, la dispoziþie hard-ul ºi programele soft disponibile la ora actualã
este un punct de pornire în dezvoltarea unor aplicaþii specifice, care
necesitã însã o muncã de cercetare ºi dezvoltare foarte serioasã.

Sisteme de prelucrare digitalã a imaginilor
Elementele unui sistem de uz general, capabil sã realizeze prelucrãri de imagini, sunt prezentate în figura nr.1.
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Figura nr.1: Elementele funcþionale de bazã ale unui sistem de
prelucrare digitalã a imaginilor
În vederea achiziþionãrii de imagini ºi transformãrii lor în imagini digitale sunt necesare douã elemente: un dispozitiv (senzor) sensibil într-o anumitã gamã a spectrului energetic electromagnetic (de
exemplu, benzile corespunzãtoare razelor x, ultraviolete, vizibile sau
infraroºii) ºi care produce la ieºire un semnal electric proporþional cu
energia acestor radiaþii, ºi un digitizor, care converteºte semnalul analogic de la ieºirea senzorului în formã digitalã.
Spre exemplu, sã luãm un sistem de achiziþie cu raze x: ieºirea
unei surse de radiaþii x este direcþionatã spre un corp, iar un mediu sensibil la raze x se plaseazã pe partea opusã a acestuia. Mediul capteazã,
în acest fel, o imagine a materialelor (de pildã oase, þesuturi) din care
este constituit corpul respectiv ºi având grade diferite de absorbþie a radiaþiilor x. Mediul în sine poate fi o peliculã sensibilã la raze x, o camerã TV combinatã cu un convertor de raze x - fotoni sau o reþea de
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detectoare de raze x din a cãror semnale de ieºire se reconstruieºte, prin
combinare, imaginea digitalã.
O categorie importantã de videosenzori o constituie cei folosiþi
în domeniul vizibil: camerele video cu vidicon sau cu dispozitive
videocaptoare integrate de tip CCD. Funcþionarea camerelor video cu
vidicon se bazeazã pe principiul fotoconductibilitãþii: o imagine focalizatã pe suprafaþa tubului produce un relief de conductibilitãþi proporþional cu distribuþia de strãluciri din imaginea opticã. Un fascicul de
electroni focalizat pe suprafaþa posterioarã a þintei fotosensibile a tubului exploreazã punct cu punct aceastã suprafaþã ºi, prin neutralizarea
sarcinilor electrice, creeazã o diferenþã de potenþial care produce pe un
electrod colector un curent proporþional cu relieful de strãluciri de pe
faþa anterioarã a þintei. Imaginea digitalã este obþinutã prin eºantionarea ºi cuantizarea acestui semnal.
Dispozitivele videocaptoare integrate sunt compuse din elemente semiconductoare discrete, numite fotocapacitãþi MOS, care dau la
ieºire un potenþial proporþional cu intensitatea luminii incidente. Existã
douã tipuri de asemenea dispozitive: liniare ºi matriciale. Un senzor
liniar constã dintr-un ºir de asemenea fotocapacitãþi semiconductoare
ºi poate produce o imagine bidimensionalã prin miºcarea relativã între
scenã ºi detector.

Figura nr.2: Dispozitiv videocaptor CCD liniar
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Figura nr.3: Dispozitiv videocaptor CCD matricial
Un senzor matricial este compus dintr-o matrice de fotocapacitãþi MOS ºi poate capta o imagine într-un mod similar unui tub videocaptor. Tehnologia utilizatã în dispozitivele videocaptoare integrate se
bazeazã pe circuitele cu transfer de sarcinã (CCD - „Charge Coupled
Devices“).
Un dispozitiv videocaptor liniar (scaner liniar) CCD este compus din ºiruri de fotocapacitãþi MOS, porþi de transfer a sarcinilor din
elementele fotosensibile în regiºtrii de transfer ºi o poartã de ieºire folositã pentru transferul semnalului din regiºtrii de transfer spre un amplificator de ieºire.
Dispozitivele videocaptoare CCD matriciale sunt similare cu
senzorii liniari, cu excepþia organizãrii fotocapacitãþilor într-o matrice
ºi a porþilor/regiºtrilor de transfer vertical care separã între ele coloanele de fotocapacitãþi. Conþinutul fotoelementelor pare sunt transferate
secvenþial în regiºtrii de transfer vertical ºi apoi în registrul de transfer
orizontal. La rândul lui, acesta transferã, prin intermediul unei porþi,
conþinutul unei linii într-un amplificator de ieºire. Repetând procedura
pentru liniile impare se obþine al doilea câmp al unui cadru de imagine întreþesutã. Scanarea se repetã în acelaºi mod de 25 de ori într-o secundã.
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Senzorii liniari CCD au rezoluþii cuprinse între 256 ºi 4.096.
Rezoluþia senzorilor CCD matriciali variazã între 32 x 32 elemente
pentru cele de performanþe reduse ºi 256 x 256 elemente pentru un
senzor de rezoluþie medie.
Au apãrut senzori care folosesc miºcarea mecanicã a dispozitivului integrat CCD pentru a obþine rezoluþii de ordinul 2.048 x 2.048
elemente. Matricile CCD sunt înglobate în camere video, semnalul de
ieºire fiind semnalul standard folosit în sistemele TV. Pentru obþinerea
unei imagini digitale se impune, la fel, eºantionarea ºi cuantizarea
acesteia.

Memorarea imaginilor digitale
O imagine digitalã pe 8 biþi, de dimesiuni 1.024 x 1.024 pixeli,
necesitã un spaþiu de memorie foarte mare. Din acest motiv, memorarea imaginilor ocupã un loc important în proiectarea sistemelor de
prelucrare a imaginilor.
Memorarea digitalã pentru aplicaþii de prelucrare de imagini
poate fi clasificatã în trei categorii principale: memorarea pe termen
scurt pentru nevoile procesãrii propriu-zise, memorarea on-lline pentru
accesare relativ rapidã a imaginilor ºi memorarea în vederea arhivãrii, caracterizatã prin faptul cã accesul la imagini este mai puþin frecvent.
Cea mai folositã metodã de memorare pe termen scurt este folosirea memoriei calculatorului. O a doua, utilizând plãci de memorie
memorii de cadru“ (fframe buffers), permite mespecializate, numite „m
morarea unuia sau mai multor cadre, cu menþiunea cã accesul este
foarte rapid - de obicei în timp real, adicã 25 de cadre complete pe secundã. A doua metodã permite un zooming aproape instantaneu, ca ºi
pant“) ale acesteia. Cadeplasãri verticale („sscroll“) sau orizontale („p
pacitatea de memorie necesarã pentru o memorie de cadru este limitatã
de dimensiunile fizice ale plãcii ºi de densitatea de memorie/circuit integrat utilizatã. O capacitate de 32 Mbytes pe o placã de memorie de
cadru este uzualã, la ora actualã.

220

www.rft.forter.ro

Prelucrarea digitalã a imaginilor

Memorarea „on-line“ se face, de obicei, cu discuri magnetice.
Discurile Winchester, având capacitãþi de sute de Mbytes sau chiar
Gbytes, se folosesc deja în mod obiºnuit, chiar în calculatoare de uz geopticã (MO) utilizeazã un
neral. Tehnologia numitã memorare magneto-o
laser ºi tehnologii speciale de obþinere a materialelor, în vederea obþinerii unei capacitãþi de memorare de 1 Gbyte pe un disc de 5 1/4 inch.
Datoritã faptului cã ceea ce caracterizeazã, în principal, memorarea
„on-line“ este accesarea frecventã a datelor, benzile magnetice ºi alte
medii de memorare cu acces serial se utilizeazã mai rar. Seturi de discuri optice de 30-100 unitãþi pot oferi o soluþie eficientã pentru memorarea unei cantitãþi mari de informaþie „on-line“ atunci când aplicaþiile
de prelucrare digitalã a imaginilor necesitã capacitãþi mari de scriere citire.
Problema comunicaþiei în prelucrarea digitalã de imagini implicã, pe de o parte, comunicarea localã între sisteme de prelucrare ºi comunicarea la distanþe mari, pe de altã parte. Hard-ul ºi soft-ul pentru
comunicaþii locale este oferit, în general, de facilitãþile reþelelor de calculatoare, cu toate cã rata de transmisie necesarã pentru imagini este
mult mai mare decât pentru alte tipuri de transmisii de date.
Comunicarea la distanþe mari reprezintã însã ºi la ora actualã o
problemã deschisã ºi eforturile ce se fac în acest sens din punctul de
vedere al cercetãrii ºi dezvoltãrii sunt uriaºe.
Metodele de prelucrare a imaginilor digitale sunt într-o continuã dezvoltare, iar rezultatele obþinute în urma noilor descoperiri sunt
aplicate în diverse domenii, în unele cazuri fiind de o importanþã majorã.

mai, 2009

221

Para[uta PSPP
[i hamul individual
pentru transport tehnic`
[i muni]ie HITMM 002
MAIOR PAUL RÃPIÞEANU

cþiunile militare duse de-a lungul timpului au fost întotA
deauna dependente de posibilitãþile de deplasare a trupelor
într-un timp cât mai scurt, la distanþe cât mai mari, pentru realizarea a
ceea ce teoreticienii militari au denumit mai târziu manevra. Aceasta,
reprezentând ansamblul de acþiuni prin care se realizeazã gruparea de
forþe ºi mijloace la locul ºi la timpul stabilit, a devenit indispensabilã
atunci când s-a pus problema realizãrii surprinderii inamicului, ca un
principiu fundamental al luptei. Manevrarea unor grupãri de forþe ºi
mijloace cu scopul lovirii adversarului unde ºi când acesta se aºteaptã
mai puþin a constituit o preocupare permanentã a comandanþilor militari, o condiþie a succesului pe câmpul de luptã.
Angajarea concomitentã a forþelor beligerante în mai multe zone
de acþiune a impus de cele mai multe ori transferarea rapidã a acestora de pe un teatru de operaþii pe altul. Dependente în permanenþã de
progresul mijloacelor de transport, forþele armate au ºtiut întotdeauna
sã-ºi asimileze noutãþile în domeniu ºi sã exploateze facilitãþile pe care
acestea le ofereau.
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Preocuparea pentru asigurarea compatibilitãþii cu tehnica NATO
în contextul procesului complex de transformare a Armatei României
a dus la introducerea unui nou sistem tip de paraºute, PSP1 /PSR, model ce asigurã caracteristici operaþionale moderne:
– realizarea imperativului tactic de paraºutare în masã de la înãlþimi mici ºi foarte mici (100 – 300 m);
– reducerea împrãºtierii paraºutiºtilor ºi îmbunãtãþirea preciziei
la aterizare;
– optimizarea regrupãrii dupã aterizare;
– diminuarea duratei ºi a costului pregãtirii (brevetãrii) personalului;
– scãderea numãrului de incidente posibile prin simplitate constructivã;
– creºterea cantitãþii de tehnicã ºi materiale transportabile pe militar, prin diminuarea greutãþii completului de paraºute.
Paraºuta Standard Principalã pentru Personal (PSP) este destinatã pentru executarea paraºutãrilor în urmãtoarele scopuri:
a) formarea ºi antrenarea paraºutiºtilor militari;
b) paraºutarea unor forþe cu mijloace individuale din dotare, în
anumite zone, pe timpul executãrii unor operaþii de stabilitate ºi de
sprijin;
c) paraºutarea unor forþe cu mijloacele individuale din dotare, în
zonele stabilite pentru îndeplinirea unor misiuni de luptã.
P.S.P.P. este folositã de personalul din structurile militare specializate pentru îndeplinirea unor misiuni, la distanþe mari, în condiþiile în care nu este oportunã sau posibilã întrebuinþarea altor mijloace de
transport.
Principalele caracteristici geometrice ºi gravimetrice ale P.S.P.P.
sunt:
a) tipul voalurii – bulb;
b) diametrul nominal al voalurii – 8 m;
c) diametrul orificiului polar – 0,25 m;
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d) dimensiuni de gabarit în stare pliatã – 540 x 340 x 270 mm;
e) masa produsului fãrã sac de transport – max. 15,5 kg.
Performanþele P.S.P.P. sunt:
a) viteza maximã admisã la deschiderea paraºutei – 270 km/h;
b) viteza minimã recomandatã la deschiderea paraºutei – 120
km/h;
c) înãlþimea minimã de paraºutare – 200 m;
d) viteza orizontalã proprie necomandatã cu fantele de pilotare
închise – 0 m/s;
e) timpul de rotaþie la 3600 – max. 14 s;
f) viteza la aterizare pentru o sarcinã utilã de max. 150 daN – 5,5
m/s;
g) stabilitatea paraºutei pe timpul coborârii – max. ±100;
h) atenuarea rapidã a oscilaþiilor – max. 4 oscilaþii complete;
i) greutatea totalã transportabilã – 150 kg;
j) timpul de pliere ºi pregãtire a paraºutei – max. 20 min. – doi
pliori atestaþi;
k) timp de pãstrare în stare pliatã – 60 zile.
O datã cu introducerea acestui nou tip de paraºutã în dotarea
unitãþilor ºi subunitãþilor din structurile militare specializate, s-a pus
problema armonizãrii cu sistemele de containerizare ºi transport materiale.
Astfel a fost proiectat ºi fabricat hamul individual pentru
transportul tehnicii, muniþiei ºi materialelor (HITMM 002).
Soluþia a fost de bun augur pentru cã acest tip de ham se poate
adapta atât pentru paraºutele rotunde existente (B.G.-7M, P.S.P.P.),
cât ºi pentru cele tip aripã din dotare (P.S.D.2M, TW 7, PSG9-370).
HITMM este destinat transportului ºi paraºutãrii în siguranþã, cu
sau fãrã personal aeronavigant paraºutist, a tehnicii (inclusiv a armamentului individual), muniþiei ºi materialelor cu dimensiuni de gabarit
ºi greutãþi mici. HITMM reprezintã principala componentã individualã
pentru containerizarea tehnicii ºi materialelor necesare personalului
aeronavigant paraºutist pentru îndeplinirea misiunilor prin paraºutare.
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Se utilizeazã la transportul oricãror materiale în limitele gabaritului ºi a mesei suportate de paraºutist / paraºutã, ca de exemplu: armamentul individual, muniþie, aparaturã, alimente, echipament medical
ºi altele.
HITMM are douã variante constructive:
• Varianta A: pentru paraºute a cãror performanþe permit încãrcãturi de maximum 40 kg (PPSP, BG-7M);
• Varianta B: pentru paraºute a cãror performanþe permit adãugarea unei încãrcãturi de maximum 80 kg (TW-7, PSG9-370).

Caracteristici tehnice ºi tactice
• Componentele HITMM sunt interschimbabile ºi înlocuibile;
• HITMM permite containerizarea unor încãrcãturi cu gabarite
diferite, în limitele unui volum paralelipipedic de referinþã, cu circumferinþa de 1.500 mm în plan orizontal, respectiv de 2.000 mm în plan
vertical;
• acroºarea HITMM pe sistemul de suspensie al paraºutei se
face în douã puncte, prin intermediul a douã carabiniere cu cataramã;
• pentru reglarea ºi fixarea sigurã a HITMM pe corpul paraºutistului sunt prevãzute douã chingi de ajustare pe picioare;
• pentru varianta B sunt prevãzute suplimentar douã chingi de
ajustare la nivelul taliei;
• detaºarea HITMM se face rapid, prin acþionarea cu o singurã
mânã a comenzii de detaºare (de culoare roºie);
• HITMM are patru sisteme de largare cu câte trei ocheþi textili.
Rezistenþa fiecãrui sistem în parte este de minimum 1.000 daN;
• prin intermediul cordului de coborâre, HITMM rãmâne suspendat la maximum 4 m sub paraºutist (varianta A), respectiv la maximum 5 m (varianta B);
• cordurile de coborâre sunt limitate pentru încãrcãturi de maxim 40 kg (varianta A), respectiv maximum 80 kg (varianta B);
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• prinderea cordului de coborâre permite aterizarea HITMM atât
în poziþia verticalã, cât ºi pe oricare din pãrþile laterale;
• masa totalã a HITMM (inclusiv sacul de transport) este de maximum 4 kg;
• HITMM – Varianta A funcþioneazã corect la o vitezã maximã
de deschidere a paraºutei de 270 km/h (PPSP, BG-7);
• HITMM – Varianta B funcþioneazã corect la o vitezã maximã
de deschidere a paraºutei de 320 km/h (TW 7, PSG9-370).
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Perspective europene
de guvernare
a riscurilor de securitate
prin activit`]i spa]iale
LOCOTENENT-COLONEL ING. (REZ.) PETRU HARABAGIU

MOTTO:
„Mi se pare cã oamenii au un potenþial foarte vast, oamenii pot
face lucruri extraordinare dacã au curajul sã-ºi asume anumite riscuri. Totuºi, cei mai mulþi nu o fac. Rãmân nehotãrâþi, ca ºi cum viaþa
ar fi veºnicã”.
(Philip Adams)

Uniunea Europeanã se manifestã din ce în ce mai pregnant pe
scena geopoliticii mondiale ºi se impune în mentalul colectiv ca un real „jucãtor global”, punând accentul atât pe potenþialul sãu economic,
cât ºi pe resursele sale politice ºi militare. Astfel, se acordã o atenþie
prioritarã consolidãrii conceptelor de Politicã Externã, de Securitate
Comunã (PESC) ºi Politicã Europeanã de Securitate ºi Apãrare Comunã (PESA).
„În calitate de uniune formatã din 25 de state, cu peste 450 milioane de cetãþeni, care produce un sfert din Produsul Naþional Brut
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(GNP) al lumii, Uniunea Europeanã este, chiar dacã ne place sau nu,
un actor global; trebuie sã fie gata sã participe responsabil la securitatea globalã”, declara Javier Solana, la 20 iunie 20031. Europa posedã
deja numeroase capabilitãþi necesare dezvoltãrii serviciilor ºi programelor care sã sprijine politicile Uniunii Europene. Au fost desfãºurate
sisteme spaþiale de comunicaþii operaþionale ºi meteorologice ºi s-a
adoptat un ambiþios program pentru sateliþi ºi de navigaþie, sincronizare ºi poziþionare – GALILEO.
La începutul anului 2004, Uniunea Europeanã a prezentat planul sãu de implementare a sistemului global de monitorizare ºi observare terestrã – Global Monitoring for the Environment and Security:
GMES. Acest sistem global de monitorizare ºi observare terestrã va
acorda un sprijin susþinut politicilor civile de guvernare a riscurilor ºi
va contribui, în mod decisiv, la îndeplinirea scopurilor Comitetului
pentru PESC ºi Comitetului pentru PESA.
Uniunea Europeanã, Agenþia Spaþialã Europeanã (European Space
Agency, ESA) ºi statele membre ale ESA cu agenþiile lor naþionale ºi
centrele de cercetare sunt actorii activi care contribuie la crearea unei
Europe care sã joace un rol–cheie în spaþiul cosmic.
Politica spaþialã europeanã este implementatã în cadrul unui
Program Spaþial European (European Space Programme, ESP) care
va fi mecanismul de determinare a prioritãþilor, stabilire a obiectivelor,
alocare de roluri ºi responsabilitãþi ºi schiþare a bugetelor anuale.
Domeniile de interes ale Programului Spaþial European vor fi
cercetarea ºi dezvoltarea (Research and Development, R&D), dezvoltarea infrastructurii, serviciilor ºi tehnologiei, iar anual, programul va
fi revãzut ºi actualizat.
Implementarea Programului Spaþial European este realizat în
douã etape:
Faza 2004 – 2007, care a cuprins implementarea activitãþilor cuprinse în Acordul–cadru între Comisia Europeanã ºi Agenþia Spaþialã
Europeanã;
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• Faza post–2007, de dupã intrarea în vigoare a Tratatului Constituþional al Uniunii Europene, care va considera spaþiul cosmic drept
o resursã în raport cu care competenþele Uniunii Europene ºi ale statelor sale membre sunt partajate.
Beneficiile unei politici europene spaþiale comune sunt:
• Creºterea economicã, crearea de locuri de muncã, sporirea competitivitãþii industriale;
• Extinderea cu succes a Uniunii Europene;
• Dezvoltarea durabilã ºi susþinutã;
• Sporirea securitãþii ºi apãrãrii pentru toþi;
• Lupta mai eficientã cu sãrãcia ºi sporirea ajutoarelor.
Deciziile Comitetului pentru PESC ºi a Comitetului pentru PESA
trebuie sã se bazeze pe accesul liber la informaþii globale de încredere,
astfel încât guvernele sã fie permanent alimentate cu informaþii sigure.
Tehnologiiile ºi infrastructura spaþialã asigurã accesul la cunoaºtere ºi informare.

Potenþiale Componente ale Politicii Europene
Spaþiale

GMES - Global Monitoring for Environment and Security2
Global Monitoring for Environment and Security (GMES) este
o iniþiativã comunã, Uniunea Europeanã – ESA (European Space Agency)
având ca obiectiv general aducerea în faza operaþionalã pânã în anul
2008 a unei capacitãþi europene autonome de monitorizare globalã în
domeniile mediu ºi securitate.
În cadrul Consiliului European de la Göteborg din iunie 2001 s-a
formulat de cãtre statele membre ale UE necesitatea operaþionalizãrii,
pânã în anul 2008, a unei Capacitãþi Europene pentru Monitorizare
Globalã în Scopuri de Mediu ºi Securitate. Proiectul urmeazã a fi realizat în douã etape: prima, înaintarea propunerilor pentru punerea în
practicã a acestei iniþiative; a doua, implementarea acestor propuneri
de cãtre Comisia Europeanã ºi Agenþia Spaþialã Europeanã3.
Organizarea GMES presupune implicarea ºi comunicarea între
o serie de viitori utilizatori, ca de pildã agenþii ale UE (Agenþia Euro-
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peanã de Mediu), diferite servicii ale UE, ca RTD, INFSO, JRC, ENV,
EUROSTAT, DEV, ECHO, RELEX etc. ºi, de asemenea, organizaþii
non-guvernamentale – EuroGOOS, Eurogeosurvey, Eurogeographics,
Eumetnet etc.
Iniþiativa GMES urmãreºte coordonarea activitãþilor pan-europene desfãºurate în domeniul observaþiilor satelitare ºi teledetecþiei, în
scopul sprijinirii politicilor publice. În acest sens, GMES urmãreºte
îmbunãtãþirea gradului de utilizare a capacitãþilor europene existente ºi
planificate ºi dezvoltarea mecanismelor de colectare ºi distribuire a datelor satelitare în diverse domenii (mediu, dezvoltarea cooperãrii, protecþie civilã, lupta contra infracþiunii).
GMES este o componentã majorã a programului Aeronauticã ºi
Spaþiu a Programului Cadru 6 al Comisiei Europene (2002-2006).
Aplicaþiile incluse în acest program acoperã: monitorizarea globalã a
mediului, detectarea dezastrelor naturale, managementul miºcãrii maselor de refugiaþi. Alãturi de GALILEO, cea de a doua componentã
majorã a programului Aeronauticã ºi Spaþiu, GMES va susþine politica spaþialã europeanã.
Datele vor fi achiziþionate prin intermediul unei constelaþii de
sateliþi (printre care cel lansat - ENVISAT - are un rol aparte) ºi alte
sisteme de observare aeriene, terestre ºi maritime. Datele vor permite
monitorizarea schimbãrilor climatice, poluãrii, traficului terestru ºi
maritim, miºcãrilor maselor de refugiaþi etc. De asemenea, vor permite
optimizarea traficului, îmbunãtãþirea rãspunsului transfrontalier la evenimente catastrofale ºi va facilita distribuirea ajutoarelor umanitare.
La nivel global, GMES va furniza noi instrumente de monitorizare a protocoalelor internaþionale, precum Protocolul de la Kyoto privind schimbãrile globale, ca ºi a înþelegerilor internaþionale în domeniul securitãþii ºi al ajutoarelor umanitare. La celãlalt capãt al spectrului de problematici, GMES va sprijini autoritãþile locale în luarea de
decizii privind eroziunea litoralului, inundaþii, avalanºe, incendii etc.
La nivel european, dincolo de mediu ºi securitate, GMES va furniza
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date obiective pentru politici comunitare: dezvoltare regionalã, transport, agriculturã, proces de lãrgire a UE, politici externe.
Sistemul GMES va combina, de asemenea, tehnologii spaþiale,
aeronautice ºi terestre în vederea dezvoltãrii de instrumente inovative
ºi aplicaþii pentru asistarea managerilor ºi politicienilor la nivel european, naþional ºi local.

Stadiul de Implementare a GMES
La 1 martie 2002 ESA a lansat satelitul ENVISAT (actualmente, cel mai mare ºi performant satelit de observare a Terrei).
La începutul lui martie 2002, miniºtrii Transportului din þãrile
UE adoptã din punct de vedere formal programul GALILEO (cu care
GMES va interfera).
19 martie 2002: la Bruxelles este stabilit Comitetul Director al
GMES care va coordona implementarea iniþiativei. Comitetul Director
este co-prezidat de ESA ºi Comisia Europeanã ºi include reprezentanþi
ai þãrilor din Consiliul Europei, Agenþia Europeanã de Mediu,
EUMETSAT ºi alþi actori–cheie din domeniul mediului ºi securitãþii.
Prioritãþile fazei iniþiale a GMES sunt: furnizarea de produse informatice ºi servicii demonstrative în aspecte–cheie legate de mediu ºi
securitate, evaluarea capacitãþilor existente ºi definirea infrastructurii
viitorului sistem de date.
Galileo – Programul European pentru Servicii Globale de
Navigaþie
Galileo este sistemul european de navigaþie prin satelit, la care
Uniunea Europeanã ºi Agenþia Spaþialã Europeanã4 lucreazã din 2002.
Acest sistem a fost lansat în cadrul Uniunii Europene.
Dezvoltarea unui sistem global de navigaþie reprezintã o evoluþie tehnologicã ce poate fi comparatã cu inventarea busolei. Sistemele
globale de navigaþie prin satelit (GNSS) ne asigurã precizie în determinarea orei exacte, a poziþiei geografice tridimensionale ºi a vitezei
într-un sistem universal. Aceste performanþe se realizeazã printr-un
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sistem de sateliþi amplasaþi pe orbitã la aproximativ 20.000 km, ce
transmit în permanenþã semnale radio. Prin cunoaºterea precisã a orbitelor sateliþilor ºi prin utilizarea de ceasuri atomice la bord, informaþia
radio de la sateliþii vizibili este recepþionatã ºi interpretatã de un receptor de dimensiunea unui telefon mobil, care, în funcþie de performanþele locale, livreazã informaþia de poziþie geograficã cu o precizie de
câþiva metri. Prin integrarea într-o reþea localã ºi globalã, aºa-numitele
sisteme diferenþiale de augmentare, precizia poate atinge milimetrul.
Acest sistem este format din 30 de sateliþi, care au început sã fie
lansaþi începând cu 2006, ºi din staþii aflate la sol, prin care semnalele
sunt transmise cãtre utilizatori. Cu ajutorul GALILEO, utilizatorii care
au un receptor (de exemplu, telefonul mobil) pot sã îºi stabileascã poziþia cu mai multã exactitate în timp real.
Sistemele GNSS5 au fost dezvoltate în timpul Rãzboiului Rece
de cãtre SUA (NAVSTAR) ºi URSS (GLONASS), fiind operaþionale
pentru misiunile militare de la sfârºitul anilor ‘80. În anii ‘90 a început
dezvoltarea aplicaþiilor civile.
Sistemul GLONASS nu a mai fost întreþinut datoritã costurilor
mari, iar începând cu anul 2000 sistemul NAVSTAR, denumit ºi GPS
– Global Positioning System, a cãrui precizie era intenþionat degradatã
pentru aplicaþiile civile, a fost desecretizat, oferindu-se public precizia
militarã. Pornind de la unele studii începute în anii ‘80, Agenþia Spaþialã Europeanã a iniþiat, în 1999, proiectul GALILEO.
Sistemul va deveni operaþional începând din acest an. Din 2004
funcþioneazã un sistem european intermediar - EGNOS, care acoperã
majoritatea suprafeþei Europei, Asiei de Vest ºi Africii de Nord.
Sistemul Galileo va fi operat de o organizaþie civilã, în timp ce
GPS-NAVSTAR este coordonat de US Army. Aplicaþiile GALILEO
sunt orientate, în principal, spre aria civilã, dar existã ºi componente
destinate apãrãrii ºi securitãþii. Sistemul european de radionavigaþie
prin satelit GALILEO este un proiect de infrastructurã spaþialã, destinat asigurãrii informaþiei de poziþie ºi timp, în orice punct de pe glob.
Acesta se va realiza printr-o constelaþie de 24 sateliþi, care asigurã aco-
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perirea, cu cel puþin trei sateliþi simultan, a oricãrui punct de pe glob.
Sistemul Galileo este asemãnãtor cu SUA NAVSTAR, denumit curent
GPS (Global Positioning System).
Caracteristicile care diferenþiazã în mod specific GALILEO se
referã la precizia ridicatã, posibilitatea de urmãrire a performanþelor
din trecut, transparenþa în operare, disponibilitatea crescutã a semnalelor în medii solicitante.
În acelaºi sens poate fi menþionatã ºi interoperabilitatea.
GALILEO va fi unul dintr-o serie de sisteme de poziþionare ºi navigaþie ºi va fi disponibil pânã la sfârºitul deceniului.
Prin mai multe acorduri între UE ºi SUA, s-a stabilit ºi interoperabilitatea GALILEO – GPS. Aceasta permite deschiderea pieþei de
aparaturã pentru competitorii ce pot utiliza ambele servicii, dar ºi îmbunãtãþirea substanþialã a preciziei de funcþionare, datoritã dublãrii numãrului de sateliþi observabili din acelaºi punct geografic.
Sistemul Galileo va interacþiona cu comunitatea de telecomunicaþii la nivel global ºi va beneficia de frecvenþe optim stabilite, care sã
fie protejate de o utilizare neautorizatã. În acest scop, în pregãtirea
fazei de dezvoltare a programului vor fi perfecþionate structurile de
semnal pentru sistemul GALILEO.
Ca sistem de poziþionare ºi navigaþie, GALILEO va trebui sã se
insereze adecvat în matricea globalã a unor sisteme existente ºi sã se
conformeze tuturor standardelor ºi cerinþelor de autorizare. Aceste aspecte sunt importante pentru sistemul de navigaþie din cadrul sistemului GALILEO, dedicat asigurãrii securitãþii.
Piaþa majorã pentru GALILEO constã în servicii bazate pe localizare (LBS), aplicabile în transporturi, navigaþie ºi trafic aerian, mediu, agriculturã, banking, în general, sisteme de informare geograficã.
Receptoarele GPS/GALILEO sunt miniaturizate, fiind încorporate în
sistemele electronice auto, în comunicarea 3G sau de sine–stãtãtoare.
GALILEO are rolul de a asigura fluiditatea, eficacitatea ºi siguranþa transporturilor în Europa (prin localizarea vehiculelor, controlarea vitezei, sisteme de orientare etc.). Având funcþii multiple, acest sistem va putea fi de folos ºi altor sectoare de activitate.
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Printre sectoarele care ar putea beneficia de funcþiile programului GALILEO se numãrã: serviciile sociale (asistenþã pentru persoanele cu dizabilitãþi ºi pentru persoanele în vârstã), justiþia ºi vãmile (localizarea suspecþilor, controale la frontiere), cãutare ºi salvare (orientare pe mare ºi în munþi) ºi agricultura (o mai mare precizie în gestionarea unor mari suprafeþe agricole).
În plus, va contribui la consolidarea identitãþii ºtiinþifice europene ºi la dezvoltarea independenþei UE în domeniul poziþionãrii sateliþilor, considerat de importanþã strategicã.
Astfel, GALILEO este o veritabilã alternativã la crearea unui
monopol american, prin sistemul GPS. Va fi însã compatibil cu acesta, ca ºi cu sistemul de navigaþie rus GLONASS, fiind astfel o contribuþie la Sistemul Global de Navigaþie prin Satelit (GNSS). Spre deosebire de sistemul american ºi de cel rus, GALILEO a fost creat exclusiv în scopuri civile.
La 1 ianuarie 2007 a devenit funcþionalã Autoritatea Europeanã
de Supraveghere a GNSS, agenþie comunitarã care are rolul, între altele, de a gestiona programul GALILEO ºi fondurile destinate acestuia.
Proiectul Galileo este finanþat majoritar de Agenþia Spaþialã
Europeanã (ESA) ºi parþial de Comisia Europeanã. Coordonarea la nivel european a proiectului este asiguratã de ESA, cu sediul la Paris,
Galileo Joint Undertaking (GJU), GNSS Supervision Authority, un comitet în care sunt reprezentate toate statele EU-27.
România susþine acest proiect prin Agenþia Spaþialã Românã.
Iniþial au fost implicate zece þãri: Belgia, Spania, Franþa, Marea
Britanie, Italia, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia ºi Austria,
care au reunit principalii contractori: Galileo Industries, Thales ATM,
Alenia Spazio, Thales Tracs, Astrium GmbH, Alcatel Space, Thales
Avionics, ESYS Consulting, International Institute for Air and Space
Law, Astrium Ltd. ºi Telespazio.
GALILEO demonstreazã faptul cã spaþiul a devenit o piaþã liberã, iar tehnologii ce odatã erau prohibite ºi utilizate doar de cãtre militari, au început sã fie folosite ºi în interesul publicului larg.
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